
Công nghệ kỹ thuật số và giáo dục đại học: Hiện 

tại và Tương lai  

Số hóa đã thay đổi thế giới trong hai thập kỷ qua.  Nó đã thay đổi 

nền kinh tế, các ngành công nghiệp, giải trí, thị trường việc làm, 

chính trị và tất nhiên là cách chúng ta học tập.  Tốc độ và khả năng 

tiếp cận thông tin đã được cải thiện liên tục.  Mặc dù vẫn còn 

khoảng cách kỹ thuật số, nhưng nếu chúng ta có ý chí chính trị, 

chúng ta có thể thực hiện các bước quan trọng để tiếp cận nó. 

Internet và sự dễ dàng liên lạc là điều quan trọng nhất đối với giáo 

dục. Mạng kỹ thuật số cho phép nội dung được thu thập, truyền tải 

và hiển thị dưới các định dạng đa phương tiện.  Thực tế ảo cũng có 

thể được sử dụng để tái tạo các cảnh và hiện tượng trong thế giới 

thực, làm phong phú và dân chủ hóa chúng khi cần thiết. Giáo dục 

đặc biệt thú vị vì nó cho phép giao tiếp liên tục thông qua các thiết 

bị được kết nối với nhau. 

Nghiên cứu đã chỉ ra một cách nhất quán rằng giáo dục là một quá 

trình xã hội. Điều này bao gồm tương tác giữa học sinh và học 

sinh, cũng như giữa học sinh và giáo viên của họ, có thể dẫn đến  

hợp tác thành công. Những tương tác này có thể được thực hiện 

trong các lớp học truyền thống nhưng cũng có thể xảy ra dựa trên 

các thiết lập kỹ thuật số. Đôi khi, sự kết hợp của cả hai có thể hoạt 

động hữu hiệu hơn. Học tập trực tuyến và trực tiếp là một phần 

của quá trình học tập liên tục bao gồm học tập kết hợp, trực tuyến 

và gần như hoàn toàn tại chỗ. Không phải là chỉ có học trực tiếp 

hay hoàn toàn học trực tuyến. Thay vào đó, chúng ta phải xác định 

hệ sinh thái nào phù hợp nhất với loại hình và cấp độ học tập mà 

chúng ta đang cung cấp và những sinh viên mà nó dự định tiếp 

cận. Có thể có nhiều giải pháp khả thi.  Tất cả phụ thuộc vào mục 

đích bạn đang cố gắng đạt được. 

Tiến bộ công nghệ đã mang lại những thay đổi lớn trong thực tiễn 

giáo dục trong suốt lịch sử. Máy in là một tiến bộ công nghệ quan 

trọng cho phép mọi người học hỏi và nghiên cứu theo một phương 



pháp mới. Nó cũng giúp truyền bá kiến thức. Không có giới hạn 

cho tiềm năng của các công nghệ ngày nay.  Khả năng là vô 

tận. Chúng là một công cụ tuyệt vời cho việc đổi mới và cải tiến 

giảng dạy của chúng ta cũng như hỗ trợ việc học tập của học 

sinh. Chúng cũng giúp cho nhiều người có thể tiếp cận giáo dục 

hơn, đây có lẽ là điều quan trọng nhất.  Tuy nhiên, công nghệ kỹ 

thuật số có thể phức tạp đối với giáo viên. Các nhà nghiên cứu đã 

phát hiện ra rằng chúng ta có nhiều khả năng e ngại về công nghệ 

mới hơn là để nó lấn át chúng ta. Chúng ta thường bắt đầu bằng 

cách xem xét cách công nghệ có thể cải thiện hoặc mở rộng các 

hoạt động hiện tại của chúng ta. Chỉ sau khi chúng ta tìm hiểu 

thêm về nó và nắm quyền sở hữu thì chúng ta mới có thể bắt đầu 

thấy những công dụng mới. Khi các công nghệ mới có thể giúp 

chúng ta đạt được những mục tiêu đầy tham vọng mà trước đây 

không thể thực hiện được do thiếu nguồn lực hoặc chi phí cao, 

chúng có thể trở thành rất quan trọng. Công nghệ kỹ thuật số có 

thể cá nhân hóa giáo dục ở quy mô lớn.  Đó là sự rõ ràng và mục 

đích của những gì được dạy là điều quan trọng nhất.  Công nghệ kỹ 

thuật số không trung lập. Chúng có thể tác động sâu sắc đến cuộc 

sống của chúng ta, và ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể thay 

đổi cuộc sống của chúng ta. Các tập đoàn kỹ thuật số mạnh hơn 

các chính phủ quốc tế. Họ bán dữ liệu và quyền riêng tư của chúng 

tai. Mạng truyền thông xã hội cũng có thể tạo ra bong bóng tin tức 

giả hoặc lan truyền sự không khoan dung thông qua chatbots.  Vai 

trò của giáo dục là thúc đẩy tư duy phản biện để bảo vệ chúng ta 

khỏi việc lạm dụng công nghệ. Công nghệ kỹ thuật số đóng vai trò 

quan trọng trong việc đáp ứng nhiều thách thức mà giáo dục đại 

học sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới . 

Vào năm 2020, Universitat Oberta de Catalunya sẽ kỷ niệm 25 năm 

thành lập. Trường này cung cấp nhiều loại bằng cử nhân, thạc sĩ 

và tiến sĩ cũng như các chương trình học ngắn hạn.  Hơn 70.000 

sinh viên đã tốt nghiệp. Trường được thành lập vào năm 1995 với 

tư cách là một trường đại học trực tuyến.  Ngày nay, trường có hơn 

130 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới  theo học. Chúng tôi đã là 



những người tiên phong trong nhiều lĩnh vực trong suốt 25 năm tồn 

tại để vượt qua những định kiến ủng hộ giáo dục truyền thống cũng 

như sự kỳ thị liên quan đến giáo dục từ xa, cho đến nay mới được 

coi là giáo dục hạng hai dành cho công dân  hạng hai. 

Cuộc phiêu lưu thú vị này trong việc xây dựng một trường đại học 

kiểu mới đã dạy chúng tôi thông qua nghiên cứu và trải nghiệm 

tiềm năng to lớn của giáo dục trực tuyến cho tương lai.  Dịch 

COVID-19 đã làm bùng lên một loại khủng hoảng mới trong đời 

sống y tế, kinh tế và xã hội.  

Ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, việc ngừng giảng dạy trực tiếp đột 

ngột tại các giảng đường đại học đã dẫn đến việc tăng tốc khẩn cấp 

giảng dạy từ xa. Các trường đại học đã buộc phải thực hiện những 

thay đổi mạnh mẽ trong tình huống bất thường này.  Những kết quả 

này rất khác nhau. Điều quan trọng là phải tìm ra các giải pháp ổn 

định và lâu dài hơn, do sự không chắc chắn trong suốt thời gian của 

cuộc khủng hoảng và những tác động đến đời sống học tập.  

Nhiều trường đại học có thể coi cuộc khủng hoảng là một cơ hội để 

tăng tốc số hóa và cải tiến phương pháp giảng dạy của họ trong 

dài hạn. Cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ không được giải quyết bằng 

các biện pháp tương tự đã được thực hiện để giải quyết vấn đề 

trước đây. Chuyển đổi kỹ thuật số tại các trường đại học có nhiều 

tác động và đòi hỏi những thay đổi về mặt tổ chức cũng như văn 

hóa trên phạm vi rộng. Nó phải có mục đích và được chia sẻ, giám 

sát và lập kế hoạch phù hợp. Nó có thể gây khó chịu cho những 

người có liên quan và phản tác dụng với mục tiêu của nó nếu nó 

được thực hiện quá nhanh chóng hoặc hời hợt.  

Nếu chúng ta nghĩ về mục đích, chúng ta cần xem xét sứ mệnh, tầm 

nhìn, mục tiêu học tập và tác động xã hội của bất kỳ cơ sở giáo dục 

nào. Sau đó, điều quan trọng là chúng ta cũng phải xem xét mô 

hình giáo dục mà nó lựa chọn.  Trong những thập kỷ gần đây, giáo 

dục đại học đã trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận hơn nhiều so với 

trước đây. Nó không chỉ dành cho tầng lớp trí thức và xã hội.  Có tới 

40% thanh niên 18 và 25 tuổi ở một số quốc gia được giáo dục đại 



học. Sự tăng trưởng này có thể là do nhu cầu mới về các kỹ năng 

chuyên môn cấp cao, bắt nguồn từ việc học tập liên ngành.  

Năng lực yêu cầu thông tin, hiểu biết, kỹ năng và thái độ.  Điều này 

đòi hỏi những thay đổi lớn trong phương pháp giảng dạy truyền 

thống. Các phương pháp học tập và giảng dạy lấy học sinh làm 

trọng tâm sẽ hiệu quả hơn trong việc kích hoạt các cơ chế xây 

dựng kiến thức. Chúng cũng là chìa khóa để phát triển năng 

lực. Các phương pháp này vẫn có vai trò trung tâm đối với giáo 

viên, nhưng chúng tập trung hơn vào vai trò của học sinh và khả 

năng hướng dẫn, cố vấn và đánh giá chúng.  Giáo viên không còn 

phải truyền tải thông tin. Thông tin hiện có thể được truy cập thông 

qua công nghệ. Giáo viên có thể chuẩn bị, sắp xếp và cung cấp 

thông tin cho học sinh, để thời gian của họ có thể được sử dụng để 

làm những công việc hữu ích hơn, chẳng hạn như hội thảo nhóm 

nhỏ hoặc hướng dẫn, thảo luận về các chủ đề chính, kỹ thuật giải 

quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, trả lời các truy vấn, đánh giá 

và các hoạt động khác. 

COVID-19 đã vạch trần những khiếm khuyết trong phương pháp 

giảng dạy tại một số trường đại học.  Phương pháp giảng dạy 

thuyết trình cho các nhóm lớn, ít tương tác với sinh viên và sử 

dụng tối thiểu các phương tiện kỹ thuật số và các nguồn tài nguyên 

khác, đã bị thất bại. Nó không hoạt động bên ngoài giảng đường.  

Các trường đại học có thể thích ứng tốt nhất với việc đóng cửa lớp 

học là những trường có nền tảng kỹ thuật số tốt nhất.  Tuy nhiên, 

họ cũng có tỷ lệ tham gia cao hơn từ sinh viên của họ, do các 

phương pháp học tập tích cực và có sự tham gia nhiều hơn cũng 

như hệ thống cố vấn và đánh giá tốt hơn.  Phương pháp này hoạt 

động tốt nhất trong môi trường trực tuyến.  Có những phương pháp 

khác có thể được sử dụng, nhưng chúng có xu hướng bắt chước 

cách dạy trực tiếp. 

UOC đã khám phá tiềm năng và hạn chế của giáo dục trực tuyến 

trong 25 năm. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng hầu như mọi thứ có 

thể được thực hiện trong các lớp học truyền thống đều có thể được 

thực hiện trực tuyến trong cùng một điều kiện.  Hầu hết các dịch vụ 



có sẵn trong khuôn viên trường đại học  đều có thể được cung cấp 

trực tuyến. Điều này gồm thư viện, một số loại phòng thí nghiệm, 

thực tập dựa trên mô phỏng hoặc hệ thống làm việc từ xa được phát 

triển với sự hợp tác giữa các tổ chức và công ty khác, tất cả các dịch 

vụ hỗ trợ cần thiết cho sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và sinh 

viên, cũng như không gian cho các thành viên cộng đồng trường đại 

học giao lưu và các dịch vụ hướng dẫn.  Một số cơ sở thực tập và 

phòng thí nghiệm yêu cầu sự hiện diện thực tế, chẳng hạn như trong 

trường học, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc khác. Tuy nhiên, thực 

tế ảo đang được cải thiện nhanh chóng và sẽ sớm có thể cung cấp 

một phần lớn những trải nghiệm này trực tuyến.  

Các trường đại học trực tuyến phải có cùng tiêu chuẩn chất lượng 

như các tổ chức truyền thống. Một số chỉ số phải được sửa đổi 

trong các quy trình đảm bảo chất lượng do thiếu không gian vật lý 

và tính chất độc đáo của phương pháp giảng dạy trực tuyến.  Tuy 

nhiên, có thể đánh giá chất lượng chương trình, kết quả học tập và 

hiệu quả của hệ thống hỗ trợ học tập, cũng như kỹ năng giảng dạy 

và nghiên cứu của các nhóm học thuật bằng cách sử dụng các tiêu 

chuẩn và cơ quan đánh giá giống nhau.  

Nhiều trường đại học truyền thống hiện đang tích hợp công nghệ 

kỹ thuật số vào các hoạt động học thuật của họ trong  những năm 

gần đây. Điều này đã được đẩy nhanh bởi ảnh hưởng của đại 

dịch. Các trường đại học sẽ tiếp tục củng cố một số hoạt động 

giảng dạy trực tuyến trong khi vẫn giữ nguyên khuôn viên 

trường. Những người trẻ vẫn có thể giao lưu và tận hưởng các 

khía cạnh khác của cuộc sống đại học, cũng như tham gia các lớp 

học. Đối với nhiều người, nhu cầu tham gia một số lớp học cụ thể 

là rào cản khiến họ không thể theo học đại học.  Những người 

trưởng thành phải cân bằng việc học với gia đình và các nghĩa vụ 

cá nhân, cũng như các cam kết trong công việc, đều nằm trong số 

những người này. Học trực tuyến là lý tưởng cho nhóm này do tính 

linh hoạt và khả năng thích ứng với nhu cầu cá nhân . Phân khúc 

này đang phát triển do nhu cầu học tập suốt đời ngày càng 

tăng. Nhóm này cũng bao gồm những người ở xa các trường đại 



học và không thể di chuyển hoặc đi lại từ nhà của họ. Người 

khuyết tật cũng nhận thấy các chương trình và công nghệ trực 

tuyến hữu ích trong việc cung cấp sự hỗ trợ và cá nhân hóa mà họ 

yêu cầu. Học tập trực tuyến đã đóng góp một phần đáng kể vào 

việc đưa những thành phần xã hội trước đây ít được tham gia vào 

cuộc sống đại học do thiếu cơ hội. Nhiều sinh viên hiện có thể học 

tại các trường đại học trực tuyến.  Chúng tôi cũng có những người 

đã phải từ chối cơ hội học tập ở giai đoạn sớm hơn trong cuộc đời 

của họ. Các trường đại học trực tuyến của chúng tôi cung cấp các 

chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo xã hội và quản lý cấp 

cao có trình độ cao, những người phải luôn cập nhật kỹ năng của 

họ để thăng tiến trong sự nghiệp. Họ tìm thấy sự linh hoạt, chất 

lượng và đa dạng mà họ tìm kiếm ở các trường đại học như của 

chúng tôi. Những hạn chế của đào tạo từ xa đã được công nghệ 

khắc phục, điều này khiến nó có thể so sánh với hướng dẫn trực 

tiếp. Hình thức học tập không quyết định chất lượng.  Đó là tài 

năng của trường đại học thu hút những sinh viên giỏi nhất, cách họ 

thích ứng với nhu cầu của họ và liệu họ có khả năng đạt được 

thành tích xuất sắc hay không. 

Các trường đại học phải đối mặt với những thách thức lớn trong 

tương lai, vì phát triển bền vững là một trong những thách thức 

cấp bách nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới.  Là 

nguồn tri thức lớn nhất trong xã hội, trường đại học cần phấn đấu 

trở thành một tổ chức hàng đầu trong kỷ nguyên mớ i này. Như đã 

chứng minh trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khoa học và nghiên 

cứu là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại.  Các trường đại 

học cần tích cực khẳng định vai trò trung tâm của mình trong việc 

này. Cách tốt nhất để làm điều đó là cởi mở để  học hỏi và thích 

ứng với các yêu cầu mới và sau đó cam kết đáp ứng chúng.  

Một lứa học sinh mới đã xuất hiện trong những năm gần 

đây. Những sinh viên này không chỉ có đủ khả năng để vào một 

trường đại học truyền thống mà còn có khả năng và thời gian để 

học từ các khóa học trực tuyến. Học sinh được trao quyền bởi các 

thiết bị kỹ thuật số và mạng, giúp họ kiểm soát tốt hơn qua từng 



năm. Học sinh ngày càng từ chối các lớp học truyền thống.  Các 

trường đại học không có quyền có tất cả tri thức và không có khả 

năng đáp ứng tất cả các yêu cầu đào tạo của xã hội.  Học sinh tiếp 

cận thông tin qua internet ngày càng nhiều.  Học sinh đang sử dụng 

internet để học hỏi từ giáo viên của họ.  Các trường đại học sẽ sớm 

nhận thức rằng họ không thể tiếp tục theo các chương trình giảng 

dạy cứng nhắc. Các trường đại học sẽ cần cởi mở hơn với nhu cầu 

của sinh viên và linh hoạt trong việc cá nhân hóa.  Nếu không có 

công nghệ và những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, đây sẽ là một 

quá trình tốn kém. 

Trường đại học sẽ trở thành một nút trong một mạng lưới lớn hơn 

bao gồm các trường đại học khác, viện nghiên cứu, doanh nghiệp 

tri thức chuyên sâu, các tổ chức công và tư, cũng như các trường 

đại học khác. Các nút này sẽ được hỗ trợ bởi các mạng kỹ thuật 

số, cả khu vực và toàn cầu. Các trường đại học trực tuyến sẽ có 

thể tiếp cận tất cả các nơi trên thế giới, nơi có nhu cầu về giáo dục 

và kết nối internet. Công nghệ này sẽ cho phép các sản phẩm giáo 

dục được cung cấp trên quy mô lớn hơn và bền vững hơn.  Viện 

Thống kê của UNESCO ước tính rằng sẽ có 377,4 triệu sinh viên 

đăng ký vào các cơ sở giáo dục đại học vào năm 2030.  Học trực 

tuyến là cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu này.  Nó sẽ tập trung ở 

các nước mới nổi với dân số tăng nhanh.  Việc mở rộng mạng lưới 

kỹ thuật số và việc cung cấp giáo dục và thiết bị di động cho toàn 

dân dường như bền vững hơn rằng sự tăng trưởng dựa trên việc 

xây dựng các khu học xá mới với tất cả cơ sở hạ tầng mà họ cần. 

Chìa khóa để đạt được khả năng tiếp cận tri thức phổ cập sẽ là 

các công nghệ kỹ thuật số. 

 

 


