
Ưu điểm và Nhược điểm của Học trực tuyến 

Nếu bạn đang nghĩ về việc học trực tuyến, có một số điều cần xem 

xét. Một trong những lợi ích là sự tiện lợi. Nhiều khóa học yêu cầu 

các bài giảng trực tiếp, nhưng chúng có thể được cung cấp trên 

một ứng dụng khác. Những người khác sẽ yêu cầu bạn hoàn thành 

khóa học qua email. Một số khóa học thậm chí cung cấp thời hạn 

cho các môn học. Tìm hiểu thêm về những điều này dưới đây. Học 

trực tuyến là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần một khóa học 

nhanh và không thể rời bỏ công việc của mình. Bạn có thể chọn 

một khóa học phù hợp với lịch trình và khả năng tài chính của bạn. 

Điểm mạnh 
Giáo viên và học sinh tiếp cận phương pháp học trực tuyến  với 

nhiều mức độ nhiệt tình và quan tâm khác nhau. Mặc dù việc cung 

cấp các lớp học hầu như có thể cải thiện đáng kể việc giảng dạy 

và học tập, nhưng có nhiều ưu điểm và nhược điểm cần cân nhắc 

trước khi thực hiện bước nhảy. Dưới đây là một số điểm mạnh và 

hạn chế của học trực tuyến. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những 

thuận lợi và khó khăn này cũng như cách chuẩn bị cho quá trình 

chuyển đổi. Dưới đây là một số lý do chính để sử dụng học trực 

tuyến trong lớp học của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm 

tra phần Tài nguyên. 

Một trong những lợi thế lớn nhất của học trực tuyến là tính ẩn danh 

của nó. Không có giới hạn địa lý, phân biệt chủng tộc hoặc tôn 

giáo, hoặc các yếu tố khác có thể làm sai lệch kết quả học tập của 

học sinh. Thay vào đó, trọng tâm của sự chú ý là nội dung thảo 

luận và những đóng góp của từng cá nhân người học. Học trực 

tuyến cũng đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận của giáo viên 

đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của học sinh. Do đó, 

nhiều lớp học trực tuyến được thực hiện dưới dạng các buổi nói 

chuyện của giáo viên. Sinh viên trực tuyến thường phải đối mặt với 

những thách thức tương tự như các bạn học ở trường: trách nhiệm 

gia đình, khu dân cư xáo trộn và anh chị em ruột.  



 

Bất kể ưu và nhược điểm của học trực tuyến, điều quan trọng là 

phải nhận thức được những nhược điểm và hạn chế của nó. Nhiều 

điểm mạnh của việc học trực tuyến liên quan đến khả năng tương 

tác xã hội với các sinh viên khác. Vì lý do này, điều quan trọng là 

phải lựa chọn cẩn thận các chương trình trực tuyến được công 

nhận bởi một cơ quan kiểm định được công nhận. Một số học sinh 

có thể cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn do bản chất của việc học 

trực tuyến. Nó cũng đòi hỏi động lực bản thân mạnh mẽ và kỹ năng 

quản lý thời gian. Cuối cùng, học trực tuyến có thể dẫn  đến sự cô 

lập xã hội và thiếu vắng các tương tác xã hội.  

Ngoài sự linh hoạt, sinh viên chuyển sang học trực tuyến có nhiều 

thời gian rảnh hơn. Họ có thể làm việc mà không bị áp lực khi phải 

chạy vội qua một lớp học. Do đó, nhiều sinh viên thực hiện chuyển 

đổi này sống ở các thị trấn nhỏ và vùng ngoại ô và không có thời 

gian đến lớp. May mắn thay, có rất nhiều lợi thế đối với việc học trực 

tuyến, bao gồm cả việc giảm thời gian đi làm. Nếu bạn đã từng mơ 

ước kiếm được bằng cấp, thì bây giờ bạn có thể làm điều đó tại nhà. 

Lợi ích của việc học trực tuyến là gì?  

1. Hiệu quả 

Học trực tuyến cung cấp cho giáo viên một phương pháp hiệu quả 

để truyền đạt bài học cho học sinh. Học trực tuyến có một số công 

cụ như video, PDF, podcast và giáo viên có thể sử dụng tất cả các 

công cụ này như một phần của giáo án của họ. Bằng cách mở rộng 

kế hoạch bài học ngoài sách giáo khoa truyền thống để bao gồm các 

tài nguyên trực tuyến, giáo viên có thể trở thành những nhà giáo dục 

hiệu quả hơn. 

2. Khả năng tiếp cận về thời gian và địa điểm 

Một ưu điểm khác của giáo dục trực tuyến là nó cho phép sinh viên 

tham gia các lớp học từ bất kỳ địa điểm nào họ chọn. Nó cũng cho 

phép các trường tiếp cận với mạng lưới sinh viên rộng rãi hơn, thay 

vì bị giới hạn bởi ranh giới địa lý. Ngoài ra, các bài giảng trực tuyến 



có thể được ghi lại, lưu trữ và chia sẻ để tham khảo trong tương lai. 

Điều này cho phép sinh viên truy cập tài liệu học tập vào thời điểm 

họ cảm thấy thoải mái. 

Do đó, học trực tuyến cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp cận về 

thời gian và địa điểm trong giáo dục. 

3. Khả năng chi trả  

Một ưu điểm khác của học trực tuyến là giảm chi phí tài chính. Giáo 

dục trực tuyến có chi phí hợp lý hơn nhiều so với học tập vật lý. 

Điều này là do học trực tuyến giúp loại bỏ các điểm chi phí cho  việc 

đưa đón học sinh, ăn uống cho học sinh và quan trọng nhất là bất 

động sản. Ngoài ra, tất cả các khóa học hoặc tài liệu học tập đều có 

sẵn trực tuyến, do đó tạo ra một môi trường học tập không cần giấy 

tờ với chi phí hợp lý hơn, đồng thời có lợi cho môi trường. 

4. Cải thiện sự chuyên cần của học sinh   

Vì các lớp học trực tuyến có thể được thực hiện tại nhà hoặc địa 

điểm tùy chọn, nên có ít khả năng học sinh bỏ lỡ các bài học hơn.  

5. Phù hợp với nhiều kiểu học  

Mỗi học sinh có một hành trình học tập khác nhau và một phong 

cách học tập khác nhau. Một số học sinh học bằng hình ảnh, trong 

khi một số học sinh thích học qua âm thanh. Tương tự, một số học 

sinh phát triển mạnh trong lớp học, và những học sinh khác là những 

người học một mình, những người bị phân tâm bởi các nhóm lớn. 

Hệ thống học tập trực tuyến, với nhiều tùy chọn và tài nguyên, có 

thể được cá nhân hóa theo nhiều cách. Đó là cách tốt nhất để tạo 

ra một môi trường học tập hoàn hảo phù hợp với nhu cầu của từng 

học viên. 

Những điểm yếu 
Mặc dù học trực tuyến thuận tiện vì nhiều lý do, nó cũng có một số 

nhược điểm lớn. Dưới đây là bốn trong số những điểm yếu này và 

một số ý tưởng để biến chúng thành điểm mạnh. Mặc dù giao tiếp 

mặt đối mặt là điều cần thiết đối với cách học truyền thống, nhưng 



việc thiếu nó có thể dẫn đến sự cô lập xã hội và thiếu phản hồi cho 

học sinh. Ngoài ra, sinh viên có thể ít có động lực hơn nếu họ 

không thể tương tác trực tiếp với các giáo viên. Được giáo sư thúc 

giục liên tục có thể hữu ích. 

Tuy nhiên, học trực tuyến có những điểm yếu nhất định cần được 

giải quyết. Một số điểm yếu này bao gồm các nhiệm vụ nặng nề, 

thiếu kỹ năng giao tiếp bằng miệng, thiếu sự kiểm soát cá nhân 

của giảng viên và ít tương tác. Tuy nhiên, học trực tuyến có những 

lợi ích của nó, và không có lý do gì lại bỏ qua nó. Học trực tuyến 

mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, bao gồm quyền truy cập vào 

các tài liệu trả phí thông qua trường đại học. Nhưng nó cũng đưa 

ra những thách thức nhất định. Những điểm yếu này có thể được 

khắc phục bằng cách tương tác trực diện . 

Có một số điểm yếu khác của học trực tuyến. Một trong số đó là nó 

không thể được triển khai đúng cách trong một số môi trường. Ví 

dụ: các giảng viên và quản trị viên có thể không thoải mái với công 

nghệ và không thể cung cấp chất lượng giáo dục mà người học 

trực tuyến đáng được hưởng. Do đó, những người này đại diện 

cho một trong những điểm yếu của học trực tuyến. Nếu những vấn 

đề này xuất hiện trong cơ sở của bạn, giải quyết chúng sớm sẽ là 

điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc về điểm mạnh của 

chương trình học trực tuyến của cơ sở mình, hãy xem xét những 

gợi ý này để làm cho nó hiệu quả hơn.  

Nhược điểm của Học trực tuyến là gì?  

1. Không có khả năng tập trung vào màn hình  

Đối với nhiều sinh viên, một trong những thách thức lớn nhất của 

việc học trực tuyến là phải vật lộn với việc tập trung vào màn hình 

trong thời gian dài. Với việc học trực tuyến, học sinh cũng có cơ 

hội dễ dàng bị phân tâm bởi mạng xã hội hoặc các trang web khác. 

Vì vậy, các giáo viên bắt buộc phải giữ cho các lớp học trực tuyến 

của họ rõ ràng, hấp dẫn và tương tác để giúp học sinh tập trung 

vào bài học. 



2. Vấn đề Công nghệ  

Một thách thức quan trọng khác của các lớp học trực tuyến là kết 

nối internet. Mặc dù sự thâm nhập của internet đã phát triển nhảy 

vọt trong vài năm qua, nhưng ở các thành phố và thị trấn nhỏ hơn, 

một kết nối nhất quán với tốc độ ổn định là một vấn đề nan giải. 

Nếu không có kết nối internet nhất quán cho học sinh hoặc giáo 

viên, học sinh có thể thiếu tính liên tục trong học tập. Điều này gây 

bất lợi cho quá trình giáo dục. 

3. Cảm giác cô lập  

Học sinh có thể học hỏi được nhiều điều khi ở trong công ty của 

các bạn cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, trong một lớp học trực tuyến, có 

rất ít tương tác vật lý giữa học sinh và giáo viên. Điều này thường 

dẫn đến cảm giác bị cô lập cho học sinh. Trong tình huống này, 

nhà trường bắt buộc phải cho phép các hình thức giao tiếp khác 

giữa học sinh, đồng nghiệp và giáo viên. Điều này có thể bao gồm 

tin nhắn trực tuyến, email và hội nghị truyền hình sẽ cho phép 

tương tác trực tiếp và giảm cảm giác bị cô lập.  

4. Đào tạo giáo viên  

Học trực tuyến đòi hỏi giáo viên phải có hiểu biết cơ bản về việc sử 

dụng các hình thức học tập kỹ thuật số. Tuy nhiên, đây không phải 

là trường hợp luôn luôn xảy ra. Thông thường, giáo viên có hiểu 

biết rất cơ bản về công nghệ. Đôi khi, họ thậm chí không có đủ tài 

nguyên và công cụ cần thiết để tiến hành các lớp học trực tuyến.  

Để chống lại điều này, điều quan trọng là các trường phải đầu tư 

vào việc đào tạo giáo viên với các bản cập nhật công nghệ mới 

nhất để họ có thể thực hiện các lớp học trực tuyến của mình một 

cách liền mạch. 

5. Quản lý thời gian sử dụng thiết bị  

Nhiều bậc cha mẹ lo ngại về những mối nguy hại cho sức khỏe khi 

con cái của họ dành quá nhiều giờ để dán mắt vào màn hình. Sự 

gia tăng thời gian sử dụng thiết bị này là một trong những mối lo 

ngại và bất lợi lớn nhất của việc học trực tuyến. Đôi khi học sinh 



cũng phát triển tư thế xấu và các vấn đề thể chất khác do cúi gập 

người trước màn hình. 

Một giải pháp tốt cho điều này là cho học sinh nghỉ nhiều lần trước 

màn hình để làm mới tinh thần và thể chất của họ.  

Tiện lợi 
Lợi ích lớn của việc học trực tuyến là sinh viên có thể làm việc 

theo tốc độ của riêng họ, bất kể vị trí và lịch trình của họ. Nhiều 

sinh viên lớn tuổi thấy rằng làm việc trực tuyến dễ dàng hơn và họ 

có thể học bất cứ khi nào họ có thời gian. Nhiều lớp học trực tuyến 

có sẵn theo yêu cầu, vì vậy sinh viên có thể làm việc theo tốc độ 

của riêng họ, ngay cả khi họ đang bận rộn với những sinh hoạt 

khác. Bởi vì các lớp học có sẵn trực tuyến, chúng cũng có sẵn vào 

cuối tuần, khi các lớp học truyền thống không được cung cấp.  

Một lợi ích khác của việc học trực tuyến là sự tiện lợi của nó. 

Nhiều trường học truyền thống yêu cầu bạn phải đi đến một sự 

kiện hoặc tham gia một buổi đào tạo trực tiếp. Học trực tuyến cho 

phép bạn chọn nội dung lớp học và kiểm soát thời gian tham dự, 

khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai. Bạn cũng 

có thể học theo tốc độ của riêng mình và bạn có thể xem lại tài liệu 

bất cứ khi nào bạn cần. Tất cả những gì bạn cần là kết nối internet 

và máy tính. Nếu bạn có máy tính bảng, bạn cũng có thể tham gia 

các lớp học trực tuyến. 

 

Có nhiều lợi thế khác đối với giáo dục trực tuyến. Nó thuận tiện 

hơn nhiều so với tham gia một lớp học thể chất. Nhiều người thấy 

mình phải quay lại trường học muộn hơn và không thể dành thời 

gian đến lớp. Thêm vào đó, học trực tuyến cung cấp cho họ cơ hội 

học bất cứ khi nào họ muốn, bất kể hoàn cảnh hiện tại của họ như 

thế nào. Học trực tuyến cũng đã được chứng minh là làm tăng sự 

hài lòng của sinh viên, giảm cảm giác bị cô lập và giúp sinh viên 

đạt được nhiều hơn những gì họ làm.  



Một lợi ích khác của giáo dục trực tuyến là tính linh hoạt của nó. 

Không giống như khung cảnh lớp học truyền thống, sinh viên có 

thể học bất cứ lúc nào trong ngày hoặc đêm. Đây là một lợi thế lớn 

của đào tạo từ xa. Bạn có thể sắp xếp thời gian của mình xung 

quanh các cam kết khác của bạn và có thể tham gia các lớp học 

bất cứ khi nào bạn muốn. Tính linh hoạt này đặc biệt quan trọng 

nếu bạn có một lối sống bận rộn và muốn hoàn thành các môn học 

theo tốc độ của riêng bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng học trực 

tuyến có những lợi thế và bất lợi của nó.  

Uyển chuyển, Linh động 
Các khóa học trực tuyến linh hoạt cho phép sinh viên đưa ra các 

lựa chọn liên quan đến nhiều khía cạnh học tập của họ. Tính linh 

hoạt như vậy sẽ thúc đẩy quá trình học tập được cá nhân hóa. Các 

nhà nghiên cứu đã nghiên cứu hành vi của 587 sinh viên trong bốn 

khóa học trực tuyến khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp 

khai thác dữ liệu giáo dục. Họ đã xác định 34 biến mô tả việc sử 

dụng linh hoạt của sinh viên trong các khóa học trực tuyến. Học 

sinh đã phát triển các mô hình khác nhau về địa điểm, thời gian và 

quyền truy cập vào nội dung khóa học, được liên kết với thành tích 

khóa học. Hơn nữa, các khóa học trực tuyến linh hoạt có thể giúp 

cải thiện việc học và thành tích của học sinh.  

Học sinh học tập hiệu quả hơn khi có thể sắp xếp lịch học theo nhu 

cầu của mình. Bằng cách này, họ có thể bắt đầu học khi mức độ 

tập trung cao và khả năng lưu giữ thông tin của họ cao. Với sự linh 

hoạt, sinh viên có thể tăng tốc độ theo tốc độ của riêng mình và 

đạt được kết quả tốt hơn. Các lớp học thông thường thường có 

các giáo viên làm việc với tốc độ khác và vội vàng xem xét chủ đề. 

Để tối đa hóa lợi ích của việc học trực tuyến linh hoạt, học sinh 

nên được lựa chọn về tốc độ học. 

Bất kể học sinh thích học trực tuyến hay học tại lớp, tính linh hoạt 

là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của học sinh. Các 

khóa học trực tuyến cho phép sinh viên theo  đuổi tốc độ của riêng 

họ và họ có thể kết thúc khóa học bất kỳ lúc nào thuận tiện cho họ. 



Học sinh cũng có thể dành thời gian để nắm bắt các khái niệm và 

đảm bảo rằng họ hiểu đầy đủ chúng trước khi chuyển sang bước 

tiếp theo. Đây là một lợi ích khác của việc học trực tuyến. Các 

khóa học linh hoạt là lý tưởng cho những sinh viên bận rộn và 

những người không thể đến lớp mỗi ngày.  

Một ưu điểm khác của học trực tuyến là nó mang lại cho sinh viên 

cơ hội học theo tốc độ của riêng họ. Thông thường, giáo viên vội  

vàng xem xét các khái niệm và theo dõi các nhiệm vụ, để lại rất ít 

hoặc không có chỗ cho các câu hỏi. Học sinh không hiểu đầy đủ 

các khái niệm không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian. Tuy 

nhiên, học trực tuyến giúp học sinh có nhiều thời gian hơn để  hiểu 

và áp dụng các khái niệm, dẫn đến đạt điểm cao hơn. Tính linh 

hoạt này đặc biệt quan trọng đối với các chuyên gia bận rộn và có 

thể không tìm được lớp học phù hợp với họ.  

Động lực bản thân 
Có nhiều lý do giải thích tại sao động lực của bản thân trong học 

tập trực tuyến là rất quan trọng để thành công. Một trong những lý 

do này là vì những sinh viên học trực tuyến không có sự hỗ trợ xã 

hội như những sinh viên đang theo học các lớp trong khuôn viên 

trường. Ngoài ra, học sinh học ở nhà không được gặp t rực tiếp 

giáo viên của mình. Do đó, thiếu sự hỗ trợ của xã hội và động lực 

của bản thân có thể dẫn đến việc bỏ học. Nghiên cứu này đã nêu 

bật tầm quan trọng của việc phát triển tư duy phát triển, khuyến 

khích học sinh đặt ra các mục tiêu nhỏ và tiến bộ.  

Bất chấp những lợi ích này, học trực tuyến đòi hỏi mức độ cao nhất 

của động lực bản thân ở học sinh. Các khóa học trực tuyến phù hợp 

cho người lớn đi làm cũng như sinh viên có các chức năng khác 

trong cuộc sống của họ. Động lực của bản thân rất quan trọng đối 

với việc học trực tuyến, vì giáo viên trực tuyến không thể cảnh giác 

như trong lớp học thể chất. Trong trường hợp này, học sinh phải có 

trách nhiệm hơn đối với bài tập trên lớp và thời gian của lớp.  

Mẫu nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát được thu thập từ nhóm 

người tham gia sử dụng Survey Monkey. Các sinh viên đã hoàn 



thành bảng câu hỏi về các công nghệ CMC, nhận thức về chất 

lượng giảng dạy và hiệu quả bản thân của họ. Nghiên cứu này sẽ 

giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến  

số này. Tuy nhiên, kết quả không phải là kết luận. Nghiên cứu sâu 

hơn là cần thiết để thiết lập mối quan hệ nhân - quả giữa công 

nghệ CMC và động lực bản thân trong học tập trực tuyến.  

Nghiên cứu này cũng đã xác định mối liên hệ giữa động lực tự thân 

và tính tự chủ của sinh viên. Nó cho thấy rằng học tập trực tuyến 

có thể nâng cao động lực tự học của học sinh bằng cách cung cấp 

một loạt các lựa chọn học tập linh hoạt và loại bỏ các yếu tố gây 

xao nhãng. Phát hiện này cũng có thể chuyển giao cho các môi 

trường học tập trực tiếp. Ứng dụng của nó trong học tập trực tuyến 

đầy hứa hẹn. Nó cũng có thể là một bổ sung hữu ích cho các 

phương pháp học tập tốt nhất hiện tại. Cũng có một số hạn chế 

cần xem xét khi thiết kế một khóa học trực tuyến.  


