
 - 1 - 

 
 
 
 

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 
trong giáo dục 

 
 
 
 

Victoria L. Tinio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th áng 5/2003 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP 



 - 2 - 

LỜI NÓI ĐẦU 
 
Một trong nhiều thách thức mà các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương ngày nay đang phải đối mặt là việc chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội và chính 
phủ của họ trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng thông tin truyền thông. Các 
nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, các nhà hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ (NGO), các học giả, và thường dân đang ngày càng quan tâm tới nhu 
cầu xây dựng xã hội trở nên cạnh tranh trong nền kinh tế thông tin đang phát 
triển. 
 
Nhóm công tác e-ASEAN và Chương trình phát triển thông tin châu Á Thái Bình 
Dương của UNDP (UNDP-APDIP) có chung niềm tin rằng với công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT), các nước có thể đối mặt với các thách thức của kỷ 
nguyên thông tin. Với ICT, họ có thể vươn tới một tầm cao mới trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế, xã hội và chính trị. Chúng tôi hy vọng rằng trong việc thực 
hiện bước nhảy vọt này, các nhà hoạch định chính sách, những người lập kế 
hoạch, nghiên cứu viên, những người triển khai kế hoạch, các nhà bình luận và 
những người khác sẽ thấy các quyển sách khoa học thường thức điện tử (e-
primers) về xã hội thông tin, kinh tế thông tin và tổ chức xã hội này là bổ ích. 
E-primers có mục đích giúp cho người đọc hiểu biết rõ ràng về những thuật ngữ, 
định nghĩa, xu hướng và những vấn đề khác nhau gắn liền với kỷ nguyên thông 
tin. E-primers được viết với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu bao gồm các ví dụ, 
trường hợp tiêu biểu, các bài học thu được và những thực hành tốt nhất giúp các 
nhà xây dựng kế hoạch và những người ra quyết định  trong việc nêu lên những 
vấn đề thích hợp và xây dựng chính sách chiến lược phù hợp trong nền kinh tế 
thông tin. 
 
E-primers bao gồm những phần sau: 

• Kỷ nguyên thông tin 
• Net, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin 
• Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử 
• Những vấn đề về pháp luật và qui chế trong nền kinh tế thông tin 
• Chính phủ điện tử 
• Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và giáo dục 
• Gen, công nghệ và chính sách: Giới thiệu tới công nghệ sinh học 

 
Các tài liệu trên có thể tìm thấy trên mạng qua địa chỉ www.eprimers.org và 
www.apdip.net 
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Sách khoa học thường thức E-primers này do UNDP-APDIP thực hiện, nhằm tạo 
ra một môi trường thúc đẩy ICT qua việc cải tổ chính sách và ủng hộ tại khu vực 
châu Á Thái Bình Dương và qua nhóm công tác e-ASEAN, một sáng kiến ICT vì 
sự phát triển của mười nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của các bạn về những chủ đề và vấn đề mớầcm 
theo đó nội dung của E-primers có thể hữu dụng.  
 
Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn những người viết bài, các nhà nghiên cứu, 
những người đóng góp ý kiến và nhóm công tác - những người đã thực hiện và 
tham gia đóng góp đối với quyển sách E-primers này .  
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Giới thiệu 
 
Toàn cầu hóa và thay đổi công nghệ trở thành xu hướng phát triển không ngừng 
trong suốt mười lăm năm qua đã tạo ra một nền kinh tế toàn cầu mới “lấy sức 
mạnh từ công nghệ, năng lượng từ thông tin và chèo lái bằng kiến thức”1. Sự hội 
nhập của nền kinh tế toàn cầu mới này đã ngầm khẳng định một cách nghiêm túc 
cho tính chất và mục đích của các thể chế đào tạo. Trong khi thông tin và quá 
trình tiếp cận với thông tin được rút ngắn và phát triển theo hàm số mũ thì các 
trường học không thể duy trì được một con đường dù là nhỏ cho việc truyền tải 
những thông tin bắt buộc từ giáo viên đến học sinh trong một khoảng thời gian 
hạn định. Trước xu hướng này, các trường học nên chuyển sang hướng khuyến 
khích việc “học cách học” đối với học viên: Ví dụ, giúp học viên đạt được những 
kiến thức và kỹ năng giúp cho con người có thể tiếp tục việc học tập trong suốt 
cuộc đời2. Theo cách gọi của nhà  tương lai học Alvin Toffler “Những người mù 
chữ của thể kỷ 21 sẽ không phải là những người không biết đọc biết viết mà 
chính là những người không biết cách học, cách quên và cách học lại.” 
Mối quan tâm về đào tạo và chất lượng đào tạo đòi hỏi phải mở rộng cơ hội giáo 
dục cho những người dễ bị ảnh hưởng nhất trong quá trình toàn cầu hóa, gồm 
những nước đang phát triển nói chung và những người thu nhập thấp, nữ giới, và 
những công nhân tay nghề thấp nói riêng. Những thay đổi mang tính toàn cầu 
cũng góp phần tạo áp lực lên những người người không ngừng muốn nắm bắt và 
áp dụng những kỹ năng. Tổ chức Lao động Quốc tế định nghĩa về yêu cầu đặt ra 
cho giáo dục và đào tạo trong nền kinh tế toàn cầu mới được gọi là “Giáo dục cơ 
sở cho tất cả mọi người”, “Những kỹ năng làm việc cơ bản cho tất cả” và “Học 
tập suốt đời cho tất cả”.3 
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) bao gồm đài và vô tuyến, cũng như 
các công nghệ kỹ thuật số mới hơn như máy tính và Internet được coi là những 
công cụ tiềm năng mạnh mẽ có khả năng tạo ra những thay đổi và cải cách cho 
giáo dục. Người ta cho rằng nếu sử dụng công cụ công nghệ thông tin và truyền 
thông một cách hợp lý có thể giúp mở rộng đường tiếp cận giáo dục, tăng cường 
bổ trợ giáo dục ở những nơi làm việc liên quan đến kỹ thuật số đang không 
ngừng tăng lên và nâng cao chất lượng giáo dục dưới nhiều hình thức mà một 
trong số đó là việc giúp quá trình dạy và học trở nên năng động, hấp dẫn được 
liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong việc giới thiệu các 
công cụ công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT và TT) khác nhau trong các 
lớp học và các cơ sở giáo dục trên khắp thế giới trong vài thập kỷ qua cho thấy 
việc biến các lợi ích giáo dục tiềm năng của CNTT và TT thành hiện thực một 
cách đầy đủ không phải là quá trình tự nhiên mà có chủ ý. Việc đưa công cụ 
CNTT và TT vào hệ thống giáo dục một cách hiệu quả là một quá trình phức tạp, 
đa diện, liên quan đến không chỉ vấn đề công nghệ. Thực tế, nếu có đủ nguồn tài 
chính ban đầu thì có công nghệ là phần dễ dàng nhất, còn lại là chương trình 
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giảng dạy, khả năng sư phạm, sự sẵn sàng của các thể chế, trình độ của giáo viên, 
và sự ổn định của nguồn tài trợ và hàng loạt các vấn đề khác. 
Bài viết này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển 
xác định phương hướng cho việc sử dụng CNTT và TT một cách hiệu quả và 
thích hợp trong hệ thống giáo dục của họ thông qua việc cung cấp một cách khái 
quát ngắn gọn về: 
Thứ nhất, những ích lợi tiềm năng của việc sử dụng CNTT và TT trong giáo dục 
và các cách ứng dụng CNTT và TT khác nhau đã được sử dụng trong giáo dục từ 
trước đến nay.  
Thứ hai, đặt ra bốn vấn đề cơ bản trong việc sử dụng CNTT và TT trong giáo dục 
là tính hiệu quả, chi phí, sự hợp lý và tính ổn định.  
Bài viết kết thúc với một loạt tham luận về năm thách thức quan trọng mà các 
nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần lưu ý khi đưa ra các 
quyết định về việc ứng dụng CNTT và TT vào giáo dục, đó là các vấn đề chính 
sách và quy hoạch giáo dục, cơ sở hạ tầng, quy mô xây dựng, ngôn ngữ và nội 
dung, và vốn cấp. 
 
I. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ 
CNTT và TT (hay còn viết là ICT) là gì và những loại CNTT và TT nào được 
ứng dụng phổ biến trong giáo dục? 
ICT là chữ viết tắt của Information and Communication Technologies (Công 
nghệ thông tin và truyền thông), được định nghĩa cho mục đích của bài viết này 
là một “tập hợp đa dạng các công cụ và tài nguyên công nghệ được sử dụng để 
giao tiếp, tạo ra, phổ biến, lưu giữ và quản lý thông tin.”4  Các công nghệ này bao 
gồm máy tính, Internet, công nghệ truyền thông (đài và vô tuyến), và điện thoại. 
Trong những năm gần đây, người ta thường đặc biệt quan tâm đến việc làm thể 
nào để khai thác một cách hiệu quả nhất máy tính và Internet nhằm nâng cao chất 
lượng của giáo dục ở mọi cấp độ, mọi cơ sở đào tạo và hình thức đào tạo (chính 
thức và không chính thức). Nhưng ICT không phải chỉ gồm các phương tiện kể 
trên, các phương tiện lâu đời hơn như điện thoại, đài và vô tuyến, mặc dù hiện 
nay ít được chú ý hơn là những công cụ giảng dạy có lịch sử lâu đời hơn.5 Chẳng 
hạn, đài và vô tuyến đã được sử dụng cho giáo dục mở và từ xa trên 40 năm nay. 
Mặc dù vậy giáo trình trên giấy vẫn là rẻ nhất, dễ tiếp cận nhất, do đó, vẫn là hình 
thức chính ở những nước phát triển và đang phát triển. Hiện nay, việc sử dụng 
máy tính và Internet vẫn ở thời kỳ sơ khai tại các nước đang phát triển do cơ sở 
hạ tầng hạn chế và chi phí truy nhập internet cao. Hơn nữa, người ta thường sử 
dụng kết hợp các phương tiện khác nhau hơn là chỉ đơn lẻ một loại. Ví dụ, 
Kothmale Community Radio Internet đã sử dụng công nghệ máy tính và Internet 
để phát sóng đài tiếng nói, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin và cung cấp 
các cơ hội giáo dục cho những người sống ở nông thôn Sri Lanka.7 Trường Đại 
học Mở của Vương quốc Anh (UKOU), được thành lập năm 1969, là một trong 
những tổ chức giáo dục đầu tiên trên thế giới chỉ chuyên đào tạo mở và từ xa, vẫn 
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dựa chủ yếu vào các giáo trình in trên giấy được bổ trợ bằng đài, vô tuyến và, 
trong những năm gần đây, là các chương trình trực tuyến.8 Tương tự như vậy, 
Trường Đại học Mở Quốc Gia Indira Gandhi ở Ấn độ đã kết hợp sử dụng giáo 
trình in, băng ghi âm, ghi hình, phát sóng trên đài, vô tuyến và các công nghệ hội 
nghị từ xa.9 

 

Học điện tử (e-learning) là gì?  
Mặc dù là hình thức phổ biến trong giáo dục cao học và đào tạo hợp tác, 
e-learning dành cho việc học ở tất cả các cấp độ, chính thức và không chính thức, 
là hình thức sử dụng mạng thông tin Internet, một mạng cục bộ (LAN) hoặc 
mạng rộng (WAN) cho toàn bộ hay chỉ một phần của khóa học, tương tác giao 
tiếp và/hoặc tạo điều kiện hỗ trợ. Một số người thích sử dụng thuật ngữ học trực 
tuyến (online learning). Học trên mạng (Web-based learning) là một tập hợp con 
của e-learning và để chỉ việc học thông qua hình thức sử dụng các trình Internet 
(như Netscape hay Internet Explorer). 
 

Học kết hợp (blended learning) là gì? 
Một thuật ngữ khác gần đây được sử dụng là học kết hợp (blended learning) để 
chỉ các mô hình học kết hợp giữa hình thức lớp học truyền thống và các giải pháp 
e-learning. Ví dụ, học sinh của một lớp học truyền thống có thể được giao các bài 
tập trên giấy và trên mạng, có thể tham vấn thầy giáo qua chat, và được đăng ký 
vào một danh sách thư điện tử của lớp. Hay một khóa đào tạo trên mạng có thể 
được tăng cường bằng một số buổi giảng trực tiếp trên lớp. “Kết hợp (Blending)” 
được sử dụng rộng rãi là do có sự thừa nhận rằng không phải tất cả các chương 
trình học đều có thể được thực hiện tốt nhất trong môi trường trang thiết bị điện 
tử, đặc biệt là những chương trình không cần giáo viên giảng dạy trực tiếp từ đầu 
đến cuối. Thực tế, vấn đề cần phải lưu tâm là môn học, mục tiêu và kết quả, tính 
cách của học viên, và bối cảnh học tập để đạt đến sự tối đa của các phương pháp 
giảng dạy và hướng dẫn.  
 

Học mở và từ xa là gì? 
Học mở và từ xa được Commonwealth of Learning định nghĩa là “một cách để 
cung cấp cơ hội học tập với đặc thù là giáo viên và học viên bị cách biệt về thời 
gian hoặc không gian; việc học được cấp chứng chỉ bằng một cách nào đó qua 
một tổ chức hoặc một cơ quan uỷ quyền; sử dụng các phương tiện khác nhau, bao 
gồm giấy và điện tử; các giao tiếp hai chiều cho phép người học và giảng viên có 
thể trao đổi; thỉnh thoảng có thể có những buổi gặp gỡ trực tiếp; và sự phân chia 
lao động được chuyên môn hóa trong tạo dựng khóa học và giảng dạy.”10 
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Môi trường học lấy người học làm trung tâm là gì? 
Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Mỹ đã định nghĩa môi trường học lấy người 
học làm trung tâm là “đặc biệt coi trọng những kiến thức, kỹ năng, thái độ và 
niềm tin mà người học mang vào lớp” 11 Động cơ của việc lấy người học làm 
trung tâm lấy từ một học thuyết giáo dục có tên là Xu hướng tạo dựng, nhìn 
nhận việc học như là một quá trình trong đó các cá nhân “tạo dựng” trên cơ sở 
những kiến thức và kinh nghiệm có trước đó. Kinh nghiệm cho phép các cá nhân 
xây dựng các mô hình hay giản đồ mà từ đó lại cung cấp ý nghĩa và tổ chức cho 
các kinh nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên, kiến thức không phải là “ở ngoài kia”, độc 
lập với người học để người học có thể nhận một cách thụ động; mà kiến thức 
được tạo ra thông qua một quá trình tích cực trong đó người học truyền tải thông 
tin,  tạo dựng nên những giả thuyết và đưa ra quyết định sử dụng các mô hình trí 
tuệ của mình. Một hình thức của xu hướng tạo dựng có tên là xu hướng tạo dựng 
xã hội nhấn mạnh vai trò của thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè và các thành viên khác 
trong cộng đồng trong việc giúp người học làm chủ những khái niệm mà họ sẽ 
không có khả năng tự hiểu. Các học giả của trường phái xu hướng tạo dựng xã 
hội cho rằng việc học  phải là chủ động, thuộc về hoàn cảnh và xã hội. Hình thức 
học này có hiệu quả nhất trong các lớp học mà giáo viên chỉ như người hướng 
dẫn. 
 
II. TRIỂN VỌNG CỦA ICT ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 
Đối với các nước đang phát triển, ICT mang lại triển vọng tiếp cận và nâng cao 
chất lượng giáo dục. Nó đại diện cho một chiến lược bình đẳng hóa đầy tiềm 
năng cho các nước đang phát triển.  
ICT hỗ trợ rất lớn cho việc nắm bắt và thu nhận kiến thức, tạo ra những cơ hội 
chưa từng có cho các nước đang phát triển đẩy mạnh hệ thống giáo dục, nâng cao 
năng lực tạo lập và thi hành chính sách, mở rộng cơ hội cho kinh doanh và cho 
người nghèo. Một trong những khó khăn lớn nhất mà người nghèo và những 
người sống trong các quốc gia nghèo phải chịu là bị cô lập về công nghệ. ICT 
hứa hẹn sẽ giảm bớt cảnh cô lập đó và mở cho họ con đường đến với kiến thức 
mà trước đây không lâu là điều không tưởng. 12 

 
Tuy nhiên, thực tế của khoảng cách thuật số (khoảng cách giữa những người 
được tiếp cận và điều khiển công nghệ với những người không có điều kiện) là 
khả năng tích hợp ICT ở những cấp độ khác nhau, dưới hình thức khác nhau 
trong giáo dục sẽ là một thử thách lớn nhất cần phải vượt qua. Thất bại trong việc 
vượt qua thử thách này có nghĩa là làm rộng thêm khoảng cách kiến thức và đào 
sâu thêm sự bất bình đẳng xã hội và kinh tế đang tồn tại. 
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ICT giúp mở rộng đường đến với giáo dục như thế nào? 
ICT là một công cụ mạnh mẽ, tiềm năng để mở rộng các cơ hội giáo dục, cả 
chính thức và không chính thức, cho cư dân những vùng sâu, vùng xa và nông 
thôn vốn vẫn không được học hành vì các lý do xã hội, văn hóa như người thiểu 
số, nữ giới, người tàn tật, người già cũng như cho tất cả những người vì lý do 
kinh tế hay do eo hẹp về thời gian đã không thể đăng ký đến học ở trường.  
 
• Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Có người đã định nghĩa đặc trưng của ICT là khả 
năng vượt thời gian và không gian. ICT khiến việc học không cần thiết phải đồng 
bộ, hay đào tạo có thể không cần thiết trùng khớp về thời gian giữa giảng và nghe 
giảng của học viên. 
Ví dụ, các giáo trình khóa học trực tuyến có thể truy cập được 24h/ngày, 
7ngày/tuần. Việc giảng bài dựa trên ICT (VD: phát sóng chương trình giáo dục 
trên đài hoặc vô tuyến) cũng không cần thiết phải có tất cả các học viên và giảng 
viên tại cùng một địa điểm vật lý. Ngoài ra, một số loại ICT nhất định, như các 
công nghệ hội nghị từ xa, cho phép việc nghe giảng có thể là đồng thời giữa các 
học viên ở những địa điểm khác nhau (có nghĩa là học đồng bộ).  
• Tiếp cận những tài nguyên đào tạo từ xa. Giáo viên và học sinh đã không còn 
phải phụ thuộc hoàn toàn vào sách và các tài liệu in trong các thư viện với số 
lượng hạn chế nữa. Với Internet và World Wide Web, một tài nguyên giáo trình 
học về hầu hết các môn học và trên các phương tiện khác nhau có thể tiếp cận 
được bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào trong ngày với số lượng người không hạn chế. 
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhiều trường học ở các nước đang phát triển, 
và thậm chí một số trường ở các nước phát triển, những nước chỉ có nguồn thư 
viện không được cập nhật với số lượng hạn chế. ICT cũng tạo điều kiện tiếp cận 
với những nguồn tài nguyên con người- những chuyên gia, nhà nghiên cứu, giáo 
sư, lãnh đạo doanh nghiệp, và các bạn bè ở khắp thế giới. 

ICT giúp  chuẩn bị lực lượng lao động như thế nào? 
Một trong những lý do phổ biến nhất cho việc sử dụng ICT trong các lớp học là 
để chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ học sinh hiện tại, khi họ làm việc trong môi trường 
ICT, đặc biệt là máy tính, Internet và các công nghệ liên quan, ngày càng trở nên 
phổ biến. Kiến thức cơ bản về công nghệ hoặc khả năng sử dụng ICT một cách 
có hiệu quả vì thế đã được xem như là một lợi thế cạnh tranh trong thị trường 
công việc đang ngay càng toàn cầu hóa. Kiến thức công nghệ cơ bản, tuy nhiên, 
không phải là kỹ năng duy nhất mà một công việc lương cao trong nền kinh tế 
toàn cầu hóa đòi hỏi. EnGauge của Phòng thí nghiệm giáo dục khu vực trung tâm 
phía bắc (North Central Regional Educational Laboratory (U.S.) đã phân biệt cái 
gì gọi là “Những kỹ năng của thế kỷ 21” bao gồm kiến thức cơ bản về kỹ thuật số 
(kiến thức về tính năng, nhìn, khoa học, công nghệ, thông tin, văn hóa và nhận 
biết toàn cầu), tư duy sáng tạo, trật tự cao hơn, giao tiếp hiệu quả, logic và hiệu 
suất cao. 13 (Xem Bảng 1 giải thích tóm tắt về từng kỹ năng) 
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Bảng 1. Kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai 
 

Kỹ năng trong thời đại kỹ thuật số  

Kỹ năng chuyên môn Khả năng cắt nghĩa và diễn đạt vấn 
đề trên các phương tiện truyền thông; 
gồm việc sử dụng các hình ảnh, sơ 
đồ, biểu đồ và các công cụ trực quan 
khác cho mục đích nêu này. 

Hiểu biết về khoa học Sự am hiểu cả lý thuyết lẫn thực 
hành trong các khía cạnh của toán 
học và khoa học. 

Hiểu biết về kỹ thuật Nói về khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông, gồm cả 
các phương tiện thông qua việc sử 
dụng ICTs 

Hiểu biết về văn hoá Nhận thức về tính đa dạng của các 
nền văn hoá 

Nhận thức về toàn cầu Hiểu được các quốc gia, các công ty 
và các cộng đồng trên khắp thế giới 
có quan hệ với nhau như thế nào. 

Óc sáng tạo  

Khả năng thích ứng Khả năng thích ứng và quản lý một 
thế giới độc lập và phức tạp 

Sự ham hiểu biết Mong muốn được biết 

Khả năng sáng tạo Khả năng tưởng tưởng để tạo ra 
những cái mới. 

Kiểm soát rủi ro Có khả năng kiểm soát rủi ro 
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Suy nghĩ ở trật tự cao hơn Sáng tạo cách giải quyết vấn đề và 
suy nghĩ một cách lô gic nhằm thu 
được kết quả với những đánh giá xác 
đáng. 

Giao tiếp hiệu quả  

Làm việc Nhóm Khả năng làm việc trong một Nhóm 

Khả năng hợp tác và trao đổi,  Khả năng làm việc một cách trơn tru, 
hiệu quả với người khác. 

Khía cạnh cá nhân và xã hội Có thể nhận biết đối với cách mà mọi 
người sử dụng ICTs để học tập và 
cung cấp dịch vụ công 

Trao đổi Có khả năng chuyển tải, tiếp cận và 
hiểu được các thông tin. 

Năng suất lao động cao Khả năng xác định thứ tự ưu tiên, lập 
kế hoạch và quản lý chương trình/dự 
án nhằm đạt được kết quả mong 
muốn. Khả năng ứng dụng những 
điều học được trên lớp và cuộc sống 
thực tế nhằm tạo ra sự các sản phẩm 
có tính thich ứng và chất lượng cao. 

Nguồn: EnGauge. North Central Regional Educational Laboratory. Available 
Online at http:// 
www.ncrel.org/engauge/skills/21skills.htm. Accessed 31 May 2002. 
 
Tiềm năng của ICT nhằm củng cố quá trình thu nạp kỹ năng làm việc đã ràng 
buộc việc sử dụng ICT như một công cụ để tăng chất lượng giáo dục, gồm cả 
việc chuyển sang giảng dạy theo kiểu lấy học viên làm trung tâm. 

Sử dụng ICTs có thể giúp tăng chất lượng giáo dục như thế nào? 
Tăng chất lượng giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng, cụ thể là 
trong giai đoạn mở rộng giáo dục. ICTs có thể nâng cao chất lượng giáo dục bằng 
nhiều cách: Nâng cao động lực và sự tham gia của người học, bằng cách tạo 
thuận lợi cho việc thu nhận các kỹ năng cơ bản, và bằng cách tăng cường đào tạo 
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giáo viên14. ICTs còn là công cụ chuyển giao: khi được sử dụng hợp lý ICT có 
thể giúp chuyển sang cách dạy và học theo kiểu lấy học viên làm trung tâm. 
Tạo động lực cho học tập. ICTs như videos, tivi và các phần mềm truyền thông 
trong máy tính gồm đoạn chữ, âm thanh, màu sắc, hình ảnh động có thể được sử 
dụng để cung cấp những nội dung mới và có tính thử thách có thể thu hút người 
học. 
Đài phát thanh cũng tương tự như vậy,bằng hiệu ứng âm thành, các bài ca, các vở 
kịch và hài kịch và các buổi biểu diễn khác nhằm bắt buộc học viên phải nghe và 
trở thành người trong cuộc đối với các bài giảng đang được thực hiện. Hơn thế 
đối với bất cứ loại ICT nào khác, các máy tính được kết nối với nhau thông qua 
mạng Internet làm tăng động lực cho người học do các máy tính này là sự kết hợp 
giữa các phương tiện truyền thông, đem lại cơ hội kết nối, trao đổi giữa một 
người với các sự kiện trên thế giới. 
Tạo thuận lợi trong việc thu nhận những kỹ năng cơ bản. Việc chuyển tải các kỹ 
năng và khái niệm cơ bản là cơ sở cho những kỹ năng ở mức cao hơn, khả năng 
sáng tạo có thể được tạo thuận lợi thông qua việc luyện tập và thực hành. Các 
chương trình giáo dục qua TV, chẳng hạn như Sesame Street sử dụng cách nhắc 
lại và nhấn mạnh để dạy các chữ theo thứ tự A,B,C, các con số, các hình mẫu và 
các khái miệm cơ bản khác. Hầu hết những việc sử dụng máy tính cá nhân như 
học tập qua máy tính (còn gọi là dạy với sự hỗ trợ của máy tính) tập trung vào ưu 
thế của các kỹ năng và nội dung thông qua việc nhắc lại và nhấn mạnh một số 
vấn đề. (Xem phần học tập trên máy vi tính dưới đây) 
Tập trung vào việc đào tạo giáo viên.  ICTs còn được sử dụng nhằm củng cố và 
tiếp cận chất lượng đào tạo giáo viên. Ví dụ như Cyber Teacher Training 
Center (CTTC) ở Hàn Quốc đang tận dụng lợi thế của Internet để cung cấp kỹ 
năng chuyên môn tốt hơn cho các giáo viên đương chức. CTTC là một tổ chức 
của Chính phủ, được thành lập năm 1997, với các chương trình tự học, tự hướng 
dẫn thông qua các trang Web cho giáo viên tiểu học. Các khoá học này gồm 
“Máy vi tính trong xã hội thông tin”, “Cải cách giáo dục”, “Xã hội  tương lai và 
giáo dục”. Các bài giảng và các buổi hướng dẫn được thực hiện trực tuyến, một 
số môn học cũng yêu cầu học viên và giáo viên phải gặp mặt15. Ở Trung Quốc, 
một chương trình dạy giáo viên rất lớn dựa trên đài phát thanh và TV đã được đài 
phát thành trung ương Trung Hoa, Đại học TV16 và Radio Thượng Hải thực hiện 
trong nhiều năm qua. Ở trường Đại học mở Indira Gandhi National, đã sử dụng 
ăngten vệ tinh để truyền hình ảnh giảng dạy một chiều và hội nghị 2 chiều từ năm 
1996, bổ sung tài liệu và các băng ghi hình trong việc đào tạo 910 giáo viên và và 
hướng dẫn viên từ 20 trung tâm đào tạo các huyện của Bang Karnataka State. 
Việc trao đổi giữa giáo viên và học viên được thực hiện qua điện thoại và Fax17. 
 
Khung 1. Giảng dạy điện tử để nâng cao việc hỗ trợ học viên tại trường Đại 
học Terbuka, Indonesia 
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Được thành lập năm 1984, là Trung tâm học tập mở và từ xa đầu tiên của 
Indonesia, trường đại học Terbuka (Đại học mở Indonesian) đã đạt được thành 
tựu lớn bằng việc tạo cơ hội học tập ở bậc đại học cho người dân Indonesia. 
Trường đã đào tạo hơn 400,000 sinh viên trên phạm vi cả nước trong 14 năm qua. 
Nhiệm vụ của Trường không chỉ mở rộng giáo dục mà còn là nâng cao chất 
lượng giáo dục và làm cho giáo dục gần gũi hơn với yêu cầu thực tiễn của quá 
trình phát triển đất nước18. Với những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng giảng 
dạy, Trường đã giới thiệu việc sử dụng Internet và công nghệ kết hợp giữa 
Internet và Fax cho các sinh viên và giảng viên trong 40 khoá học trên tổng số 
hơn 700 khoá học đang thực hiện ở Trường. Những phương tiện giảng dạy điện 
tử này là một bổ sung đối với phương pháp giảng dạy truyền thống - gồm việc 
gặp mặt, thư tín thường xuyên, đài phát thanh và TV – đã và đang được nhà 
trường sử dụng. 
Hai cách giảng dạy điện tử được sử dụng là qua email và qua sự kết hợp giữa e-
mail và Fax. Sau này, giảng viên gửi email tới “Cổng Fax” nơi mà các bản fax 
giữa giáo viên và học viên được chuyển tải từ dạng Fax sang email. Cả hai cách 
này cho phép học viên – giáo viên và học viên - học viên trao đổi được với nhau, 
phương thức fax/Internet là cách tăng khả năng tiếp cận của hai phương tiện do 
dịch vụ fax ở Indonesia rẻ hơn là cước phí truy cập Internet, và không yêu cầu 
học viên có các kỹ năng cơ bản về máy tính và email. 
Hai phương thức này được thử nghiệm trong 2 học kỳ và kết quả đạt được là rất 
ít sinh viên và học viên tham gia. Thực tế này một phần là do thiếu thói quen làm 
việc với công nghệ và một phần do sự sai lệnh cơ bản về mục đích của việc giảng 
dạy. Các giáo viên phàn nàn rằng thiếu máy tính, thiêu thời gian và thiếu sự tham 
gia của học viên làm nản chí và làm mất sự hứng thú trong việc giảng dạy điện 
tử. 
Bởi vậy, trong khi công nghệ Internet và fax có tiềm năng củng cố việc học tập ở 
trường đại học Terbuka, các bước thực hành phải được thực hiện để củng cố tỷ lệ 
giảng dạy trên máy tính, nâng cấp kỹ năng về máy tính và email cho cả nhân viên 
chuyên nghiệp và sinh viên, càng nhiệt tình trong việc sử dụng hình thức giảng 
dạy điện tử và không phải là không quan trọng, hợp tác với các trung tâm nhằm 
tạo ra khả năng truy cập Internet ở các điểm truy cập trên khắp đất nước 
Indonesia. 
Nguồn: Tian Belawati, et al. Electronic Tutorials: Indonesian Experience; 
available from http://www.irrodl.org/content/v3.1/belawati_rn.html;  Internet; 
accessed 7 August 2002. 
 

ICT làm chuyển đổi môi trường học tập sang mô hình Môi trường lấy 
người học làm trung tâm? 
Các nhà nghiên cứu cho rằng sử dụng ICTs hợp lý có thể gây xúc tác chuyển mô 
hình cả về nội dung lẫn phương pháp giáo dục học, trung tâm của cải cách giáo 
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dục trong thể kỷ 2119. Nếu như được thiết kế và thực hiện đúng đắn, giáo dục 
được hỗ trợ bởi ICT có thể thúc đẩy việc giành kiến thức và kỹ năng nhằm tạo 
khả năng cho các sinh viên có thể kéo dài công cuộc học tập của mình suốt đời. 
Khi áp dụng đúng đắn, ICTs - nhất là máy tính và công nghệ internet giúp hình 
thành một cách mới tốt hơn của việc dạy và học so với cách trước đây là chỉ có 
giáo viên và học viên làm những việc họ đã làm. Cách mới đối với học và dạy 
này được củng cố bởi học thuyết “được chống đỡ” bởi “xây dựng” trong học tập 
cấu thành một sự chuyển đổi từ hình thức Một giáo viên làm trung tâm, với nhiều 
hạn chế sang hình thức mà học viên làm trung tâm (xem bảng 2: so sánh giữa 
hình thức truyền thống với hình thức mới đem lại bởi ứng dụng của ICTs.) 
 
Bảng 2. Tổng quan của mô hình trong các ngành so với xã hội thông tin 
Lĩnh  vực Ít hơn (‘Mô hình truyền 

thống’ cho xã hội thông 
tin) 

Hơn (‘Mô hình mới’) 
 

Hoạt động - Các hành vi được giáo viên 
mô tả trước. 
- Giới thệu cho cả lớp 
- Rất ít sự khác nhau trong các 
hoạt động 
- Nhịp độ phụ thuộc vào 
chương trình. 

- Hành vi phục thuộc vào học 
viên. 
- Các Nhóm nhỏ 
- Nhiều hoạt động khác nhau 
- Nhịp độ phụ thuộc vào người 
học 

Hợp tác - Các cá nhân 
- Các nhóm đồng nhất 
- Mỗi cá nhân vì bản thân mình

- Làm việc theo Nhóm 
- Các nhóm không đồng nhất 
- Người nọ hỗ trợ người kia 

Sáng tạo - Học cách sản xuất lại 
- Áp dụng các giải pháp đã biết 
vào giải quyết vấn đề  

- Học tập những vấn đề hữu ích 
- Tìm kiếm các giải pháp mới 
để giả quyết vấn đề 

Hợp nhất - Không có sự liên kết giữa Lý 
thuyết và thực tiễn. 
- Các môn học riêng biệt 
- Trên cơ sở kỷ luật 
- Các giáo viên hoạt động 
riêng biệt. 

- Có sự hợp nhất giữa lý thuyết 
và thực tiễn 
- Có sự liên quan giữa các môn 
học 
- Có liên quan đến một chủ đề 
nào đó 
- Làm việc theo Nhóm và các 
giáo viên  

Cách đánh giá - Giáo viên là người định 
hướng 
- Theo kiểu tổng hợp 

- Sinh viên là người định hướng 
- Theo kiểu chuẩn đoán 
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Nguồn: Learning Through the Web. Available Online 
ttp://www.decidenet.nl/Publications/ Web_Based_Learning.pdf Accessed 31 
May 2002. 
 
Học tập năng động. ICT tăng cường các công cụ tạo tính năng động trong học 
tập phục vụ các cuộc thi, tính toán và phân tích thông tin, do vậy cung cấp một 
nền tảng cho sinh viên đưa ra các câu hỏi, phân tích, và xây dựng những thông tin 
mới. Học viên bởi vậy học và thông qua làm việc và bất cứ khi nào phù hợp có 
thể vận dụng vào cuộc sống thực tế, làm cho việc học tập ít trừu tượng hơn và 
tăng tính phù hợp với thực tiễn với cuộc sống. 
Bằng cách này, và đối lập với cách học theo kiểu học thuộc lòng, ICT nhấn mạnh 
cách học theo kiểu tăng cường sự tham gia của người học. ICT tăng cường việc 
học theo kiểu tuỳ chọn mà các học viên có thể chọn những vấn đề hoặc chọn cái 
để học khi cần thiết. 
 
Học tập hợp tác. Học tập với sự hỗ trợ của ICT khuyến khích sự trao đổi và hợp 
tác giữa học viên, giáo viên và các chuyên gia trong cùng lĩnh vực. Một phần của 
sự trao đổi là về cuộc sống thực tại, học tập với sự hỗ trợ của ICT cung cấp cho 
các học viên cơ hội làm việc với các cá nhân từ các nền văn hoá khác nhau, qua 
đó nâng cao khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp cũng như nhận thức về 
toàn cầu. Phương thức này tạo ra mô hình mà việc học tập được thực hiện bằng 
những khoảng thời gian thích hợp của người học thông qua việc mở rộng không 
gian học tập tới không chỉ những người đồng lứa mà cả những người lớn tuổi và 
những chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. 
 
• Học tập một cách sáng tạo. Học tập được hỗ trợ sẽ thúc đẩy sự tận dụng những 
thông tin đang có và tạo ra được những sản phẩm thực dụng hơn là sự thu nhận 
thông tin thừa thãi  
 
• Học tập một cách hoà hợp. Việc học tập được hỗ trợ bằng ICT-thúc đẩy một 
chủ đề, các bước tiếp cận tổng hợp tới việc dạy và học. Bước tiếp cận này loại trừ 
những chia cắt mang tính hình thức giữa các môn học khác nhau và giữa lý 
thuyết với thực hành, những vấn đề đã hình thành nên đặc điểm của lớp học 
truyền thống. 
 
• Học tập mang tính đánh giá. Học tập với sự hỗ trợ của ICT mang tính chuẩn 
đoán và định hướng tới sinh viên. 
Không giống như các công nghệ giáo dục tĩnh, công nghệ giáo dục dựa vào sách 
hoặc những ấn phẩm, phương pháp học với sự hỗ trợ của ICT ghi nhận nhiều con 
đường và nhiều cách để có kiến thức. ICTs cho phép học viên khám phá, tìm tòi 
hơn là chỉ nghe và nhớ. 
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III. SỬ DỤNG ICT TRONG GIÁO DỤC  
 
Các nhà hoạch định chính sách và lập kế hoạch giáo dục trước hết phải xác định 
một cách rõ ràng về những kết quả đang nhắm tới (đã được thảo luận ở trên). 
Những nội dung rộng lớn này cần hướng dẫn sự lựa chọn về công nghệ được sử 
dụng và cách thức sử dụng.  
Tiềm năng của mỗi công nghệ khác nhau tuỳ thuộc vào việc nó được sử dụng 
như thế nào. Haddad và Draxler nhận dạng ít nhất năm mức độ công nghệ sử 
dụng trong giáo dục: sự trình bầy, minh chứng, thực hành, tương tác và hợp tác. 
Mỗi một trong những ICT khác nhau – in, audio/video catset, phát thanh và TV, 
máy tính và Internet – có thể được sử dụng cho việc trình bầy và minh chứng, 
những mức cơ bản nhất trong năm mức. Ngoại trừ công nghệ video, việc thực 
hành có thể được thể hiện qua sử dụng toàn bộ công nghệ. Mặt khác, máy tính 
nối mạng và Internet là những ICT cho phép việc học tương tác và hợp tác tốt 
nhất; tiềm năng đầy đủ của chúng như là những công cụ giáo dục sẽ vẫn chưa 
được nhận ra nếu chúng được sử dụng chỉ cho trình bầy và minh chứng. 
 

Radio và TV được sử dụng trong giáo dục như thế nào? 
 
Truyền thanh và TV được sử dụng rộng rãi như là những công cụ giáo dục từ 
năm 1920 và 1950 lần lượt. Có ba cách tiếp cận chung cho việc sử dụng truyền 
thanh và TV trong giáo dục 

1) dạy trực tiếp trên lớp, nới các chương trình truyền thông thay thế cho giáo 
viên tạm thời 

2) truyền thông trường học, nơi các chương trình truyền thông cung cấp các 
nguồn dạy và học bổ xung mà những cái khác không có 

3) chương trình giáo dục chung với cộng đồng, các trạm quốc gia và quốc tế 
cung cấp các cơ hội chung và không thông thường về giáo dục 

 
Ví dụ đáng kể nhất của việc dạy trực tiếp trên lớp là hướng dẫn truyền thanh 
tương tác (IRI). Nó bao gồm việc dạy trực tiếp khoảng 20-30’ và các bài học thực 
hành trên lớp học hàng ngày. Các bài học qua truyền thanh được phát triển với 
mục đích học cụ thể theo các mức đặc biệt về môn toán, khoa học, sức khỏe và 
ngôn ngữ với các giáo trình quốc gia, với định hướng thúc đẩy chất lượng của 
việc dạy trên lớp và như là một sự hỗ trợ thông thường có cấu trúc cho các giáo 
viên được đào tạo nghèo nàn tại các trường không có nguồn lực22. Dự án IRI đã 
được thực hiện tại Châu Mỹ Latin và châu Phi. Tại châu Á, IRI được thực hiện 
đầu tiên tại Thái Lan vào năm 1980; Indonesia, Pakistan, Bangladesh và Nepal 
thực hiện dự án IRI vào năm 1990.23 
Sự khác nhau giữa IRI và phần lớn các chương trình giáo dục từ xa là mục đích 
chủ yếu của nó là nâng cao chất lượng học tập – và không chỉ để mở rộng việc 
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tiếp cận tới giáo dục- và nó đã có nhiều thành công trong các việc thiết lập thông 
thường và không thông thường.24 
Nghiên cứu rộng rãi trên thế giới đã chỉ ra rằng nhiều dự án IRI đã có một ảnh 
hưởng tích cực về kết quả học tập và về sự cân bằng trong giáo dục. Và với phạm 
vi kinh tế, nó đã chứng tỏ là một chiến lược hiệu quả về mặt chi phí tương đối với 
các sự can thiệp khác. 25  
Telesecudarian của Mê hi cô là một ví dụ tiêu biểu khác của việc dạy trực tiếp 
trên lớp, lần này sử dụng TV. Chương trình đã được đưa ra tại Mê hi cô vào năm 
1968 như là một chiến lược hiệu quả về chi phí cho việc mở rộng học tập bậc tiểu 
học tại các cộng đồng nhỏ và xa xôi. Perraton miêu tả chương trình như sau: 
Chương trình TV được làm tập trung được phát đi qua vệ tinh trên toàn nước theo 
một lịch trình (từ 8h sáng đến 2 giờ chiều và từ 2 giờ chiều đến 8 giờ sáng) tới 
các trường học Telesecundaria, bao trùm các bài học giống như ở mức phổ thông 
cơ sở tại các trường thông thường. Mỗi một giờ tập trung vào một chủ đề khác 
nhau và theo cùng một lịch trình – 15 phút trên TV, sau đó theo sách và theo giáo 
viên. Học sinh được dạy bởi nhiều giáo viên trên TV nhưng chỉ có một giáo viên 
tại trường học cho tất cả các môn học tại mỗi một cấp.26 Sự thiết kế của chương 
trình đã thực hiện nhiều sự thay đổi  qua nhiều năm, thay đổi từ việc “giáo viên 
nói” sang những chương trình tương tác và năng động hơn “kết nối cộng đồng 
với chương trình qua phương pháp giảng dạy. Chiến lược này có nghĩa kết hợp 
những vấn đề cộng đồng vào trong chương trình, đưa ra cho học sinh một sự giáo 
dục lồng ghép, liên quan tới cộng đồng lớn trong việc tổ chức và quản lý trường 
học và khuấy động học sinh tiến hành các hoạt động cồng đồng”.27 

Những đánh giá về Telesecundaria đã được khuyến khích: tỉ lệ bỏ học ít hơn 
những trường học thông thường và có ý nghĩa hơn các trường kỹ thuật. 
Tại châu Á, 44 trường đại học radio và  TV ở Trung Quốc (bao gồm Truyền 
thanh trung tâm Trung Quốc và Trường đại học TV), Universitas Terbuka của 
Indonesia và Trường đại học mở quốc gia Indira Ghandi đã thực hiện sử dụng 
rộng rãi truyền thanh và TV, cả cho việc dạy trực tiếp trên lớp và cho truyền 
thông trường học, nhằm đạt được nhiều số lượng người hơn. Với những tổ chức 
này, việc truyền thông thường theo với những tài liệu in sẵn và băng cát sét. 
Trường đại học của Nhật về hàng không đã thực hiện 160 khoá bằng TV và 160 
bằng truyền thanh năm 2000. Mỗi khoá bao gồm 15-45 phút bài giảng truyền 
toàn quốc một lần một tuần trong 15 tuần. Các bài giảng được thực hiện qua trạm 
phát của trường đại học từ 6 giừ sáng tới 12 giờ trưa. Sinh viên cũng được đưa 
cho những tài liệu in sẵn bổ xung, giảng dạy trực diện và trợ giảng trên mạng.29 
Thường đi cùng với các tài liệu in sẵn, cát sét và CD-ROMS, truyền thông trường 
học, giống như là dạy trực tiếp trên lớp, giống như giáo trình quốc gia và phát 
triển theo một loạt lĩnh vực. Nhưng không giống như giảng dạy trên lớp trực tiếp, 
truyền thông trường học không có ý định thay thế cho giáo viên mà chỉ như là 
một sự tăng thêm của giảng dạy truyền thống trên lớp. Truyền thông trường học 
thì linh hoạt hơn IRI vì giáo viên quyết định họ sẽ lồng ghép các tài liệu truyền 
thông vào lớp học như thế nào. Các công ty truyền thông lớn cung cấp truyền 
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thông trường học bao gồm Bristish Broadcasting Corporation Education Radio 
TV tại Anh và NHK của Nhật. Tại các nước đang phát triển, truyền thông trường 
học thượng có kết quả là mối quan hệ đối tác giữa Bộ Giáo dục và Bộ thông tin. 
Chương trình giáo dục chung bao gồm một loạt những chương trình – các 
chương trình mới, các chương trình tài liệu, câu hỏi đố, hoạt hình giáo dục vv- 
mà có thể ứng dụng các cơ hội giáo dục không thông thường cho tất cả các dạng 
người học. Theo một cách, bất cứ chương trình radio hay TV với giá trị về thông 
tin và giáo dục có thể được xem xét dưới dạng này. Một vài ví dụ điển hình có sự 
tiếp cận toàn cầu là chương trình của Mỹ tên là Sesame Street, kênh TV National 
Geographic và Discovery và chương trình truyền thanh Voice of America. 
Chương trình Farm Radio Forum, bắt đầu tại Canada vào năm 1940 và từ khi 
được đưa ra như là một mô hình  thảo luận truyền thanh toàn cầu, là một ví dụ 
khác của chương trình giáo dục không thông thường.30 
 

Hội nghị truyền hình là gì và việc sử dụng trong giáo dục của nó là gì? 
Hội nghị truyền hình là “việc truyền thông điện tử tương tác giữa những người tại 
hai hay nhiều nơi khác nhau”.31 Có bốn loại của hội nghị truyền hình dựa trên 
bản chất và việc mở rộng của các hoạt động trao đổi và tính phức tạp của công 
nghệ: 1) Hội nghị truyền thanh; 2) Hội nghị truyền thanh minh hoạ; 3) hội nghị 
qua video và 4) Hội nghị qua trang web. 
Hội nghị truyền thanh bao gồm việc trao đổi trực tiếp của những thông điệp âm 
thanh qua mạng điện thoại. Khi các đoạn văn băng thông thấp và các hình ảnh 
như là biểu đồ hay hình ảnh có thể được trao đổi cùng với thông điệp âm thanh, 
loại này được gọi là hội nghị truyền thanh minh hoạ. Các hình ảnh không chuyển 
động được thêm vào dùng bàn phím máy tính hay viết ra trên một tấm bảng hình 
ảnh hay bảng trắng. Hội nghị video cho phép trao đổi không chỉ âm thanh và hình 
ảnh mà còn hình ảnh động. Công nghệ hội nghị video không sử dụng đường điện 
thoại mà hoặc là vệ tinh hoặc là mạng TV (phát thanh/cáp). Hội nghị qua trang 
web, như tên đã nói lên, bao gồm việc chuyển tải đoạn văn và hình ảnh, âm thanh 
và các phương tiên truyền thông âm thanh qua Internet, nó yêu cầu việc sử dụng 
một máy tính với một trình duyệt và truyền thông có thể đồng bộ hoặc không 
đồng bộ. 
 
Hội nghị truyền hình được sử dụng trong khái niệm cả thông thường và không 
thông thường nhằm hỗ trợ việc thảo luận giáo viên-người học và người học-
người học, cũng như là tiếp cận các chuyên gia và những nguồn lực khác từ xa. 
Trong việc học mở và từ xa, hội nghị truyền hình là một công cụ hữu ích cho việc 
cung cấp những hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ người học, giảm thiểu việc cô lập 
người học. Ví dụ, một hội nghị truyền hình truyền thanh có hình ảnh giữa Trường 
y Tianjin tại Trung Quốc và 4 phân viện của trường nằm ngoài Tianjin đã được 
thử nghiệm trong năm 1999 như là một phần của sự hợp tác nhiểu năm giữa 
trường y Tianjin và Trường y tá Ottawa tài trợ bởi tổ chức phát triển quốc tế 
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Canada. Mạng hội nghị truyền hình truyền thanh hình ảnh có mục đích cung cấp 
việc giáo dục tiếp tục và nâng cấp học thức cho các y tá tại những phân viện của 
Tianjin nơi mà sự tiếp cận tới đào tạo y tá rất hạn chế.32 Một tổ chức giáo dục cao 
khác sử dụng hội nghị truyền hình trong chương trình học trên mạng bao gồm 
trường đại học mở của Anh, Unitar của Malaysia, trường đại học mở của Hong 
Kong và trường đại học mở quốc gia Indira Gandhi. 
 

Máy tính và Internet đã được sử dụng như thế nào cho việc dạy và học? 
Có ba cách tiếp cận chung tới việc sử dụng máy tính và Internet gọi là 

1) Học về máy tính và Internet, trong đó kiến thức công nghệ là mục đích 
cuối cùng 

2) Học với máy tính và Internet, trong đó công nghệ hỗ trợ việc học qua các 
bài giảng 

3) Học qua máy tính và Internet, lồng ghép phát triển kỹ năng công nghệ với 
ứng dụng các bài giảng.33 

 

Học về máy tính và Internet có nghĩa là gì? 
 
Học về máy tính và Internet tập trung vào phát triển kiến thức công nghệ 
Đặc trưng bao gồm: 

• Cơ bản: thuật ngữ cơ bản, khái niệm và hoạt động 
• Việc sử dụng bàn phím và máy tính 
• Việc sử dụng công cụ hiệu quả như là word processing, spreadshead, cơ sở 

dữ liệu và các chương trình đồ hoạ 
• Sử dụng các công cụ nghiên cứu và hợp tác như phần mềm tìm kiếm và 

email 
• Các kỹ năng cơ bản trong sử dụng lập trình và các phần mềm cho phép 

như Logo hay HyperStudio  
• Phát triển sự nhận thức về ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ tới xã 

hội34 

 Học với máy tính và Internet thế nào? 
Học với công nghệ này có nghĩa là tập trung vào việc làm thế nào để công nghệ 
này có thể là phương tiện cho học tập trong suốt chương trình đào tạo. Nó bao 
gồm: 
• Trình bày, minh hoạ và thao tác số liệu bằng tay sử dụng các công cụ hiệu quả 
cao. 
• Sử dụng các loại hình ứng dụng cho các chương trình học chuyên biệt như các 
trò chơi giáo dục, thực hành, mô phỏng, hướng dẫn, thư viện ảo, hình ảnh hoá và 
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trình bày biểu đồ các khái nhiệm trừu tượng, soạn nhạc và các hệ thống chuyên 
gia. 
• Sử dụng thông tin và nguồn tài nguyên từ các đĩa CD-ROM hay trực tuyến như 
bách khoa toàn thư, bản đồ và tập bản đồ tương tác, báo chí điện tử và các tài liệu 
tham khảo khác. 
Cần pải có các kiến thức cơ bản về công nghệ để có thể học bằng công nghệ, đó 
là một quá trình hai bước trong đó học sinh phải học về công nghệ trước khi họ 
thực sự dùng chúng để học tập. Tuy nhiên, người ta đang cố gắng tích hợp hai 
bước này với nhau. 
 

Học qua máy tính và Internet là gì? 
Học qua máy tính và Internet là sự kết hợp giữa việc học về chúng và học với 
chúng. Nó bao gồm việc học các kỹ năng công nghệ “đúng lúc” hay khi người 
học cần phải học chúng khi họ tham gia vào một hoạt động có liên quan đến 
chương trình học. 
Ví dụ, các học sinh cấp hai phải trình bày một báo cáo về những ảnh hưởng đối 
với cộng đồng khi giá dầu lửa tăng trong một lớp học kinh tế đầu tiên có thể phải 
bắt đầu nghiên cứu trên mạng, sử dụng các bảng biểu và chương trình dữ liệu 
giúp họ tổ chức và phân tích những số liệu họ thu thập được cũng như sử dụng 
ứng dụng soạn văn bản để viết báo cáo. . 
 
Box 2. Đẩy mạnh phưng pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm qua 
máy tính  
 
Dự án CHILD (Phát triển máy tính hỗ trợ giảng dạy) là chương trình giảng 
dạy tích hợp trên máy tính được phát triển từ năm 1988 của Trường Đại học 
Florida cho các lớp K-5 (tiền học đường và tiểu học). Chương trình này tập 
trung vào ba môn học chính- tập đọc, tập viết và toán. Mỗi lớp dự án có một 
máy trạm với từ 3 đến 6 máy tính. Butzin mô tả quang cảnh của một lớp học 
dự án CHILD như sau: Giờ học bắt đầu bằng việc giáo viên dẫn dắt toàn bộ 
bài giảng- từ khái quát đến chi tiết. Sau 10 phút hướng dẫn trực tiếp, học 
sinh được học trên máy tính. Mỗi máy tính sẽ có một hoạt động liên quan 
đến chi tiết bài giảng. Một số sẽ tập trung vào thực hành kỹ năng, số khác lại 
tập trung vào phát triển khái niệm. 
Các hoạt động trên máy tính bao gồm việc học thực hành cũng như các 
phương thức học có hình và tiếng. Giáo viên cài phần mềm bài giảng vào 
mỗi trạm máy tính theo các mục tiêu bài học. 
Trong khi các nhóm học sinh làm việc trên máy tính, giáo viên đi quanh để 
giúp đỡ, giải quyết, tiếp cận và khích lệ học sinh làm các bài tập được giao. 
Khi một học sinh kết thúc bài tập sẽ được chuyển sang máy tính tiếp theo 
nếu cần thiết. Cuối tiết học, tập trung cả lớp lại để phản ánh và thảo luận về 
các bài tập đã làm. 
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Các giáo viên chia học sinh thành các lớp K-2 hoặc 3-5 và áp dụng phương 
pháp giảng dạy này với bọn trẻ trong vòng 3 năm, điều quan trọng là phải 
xác định được phần mềm thích hợp với môn học và giúp học sinh học theo 
đúng nhịp học của chúng. Các giáo viên cũng được đào tạo một năm và 
được cung cấp các tài liệu nghiên cứu phục vụ công tác soạn giáo án và sử 
dụng công nghệ.  
 
Qua một thập kỷ nghiên cứu về các học sinh dự án CHILD cho thấy họ có 
kết quả học tập cao hơn một cách ổn định so với các học sinh cùng tuổi học 
ở các lớp truyền thống trong các kỳ thi tiêu chuẩn, và những ảnh hưởng tích 
cực của chương trình vẫn tiếp tục tăng lên qua thời gian. Các học sinh Dự án 
CHILD cũng có những thái độ tốt hơn đối với trường lớp, học tập và có kỷ 
luật hơn. Dự án CHILD được U.S công nhận là một chương trình hiệu quả. 
 
Department of Education’s National Diffusion Network and has received 
funding for nationwide expansion. 
Nguồn: Butzin, S., “Dự án CHILD: Một thập kỷ thành công cho trẻ em”. Có 
trực tuyến trên địa chỉ  
http:// www.thejournal.com/magazine/vault/A2882.cfmTruy cập ngày 22/6/ 
2002. 
 
 

Máy tính và Internet được sử dụng trong giáo dục từ xa như thế 
nào? 
Rất nhiều cơ sở giáo dục bậc cao tổ chức các khoá đào tạo từ xa đã bắt đầu sử 
dụng Internet để nâng cao mục tiêu và chất lượng chương trình.  Trường Đại học 
ảo của việc công nghệ Monterrey Mexico đã sử dụng kết hợp các chương trình 
phát sóng lại, trực tiếp, giáo trình in và Internet để gảing bài cho học sinh trên 
khắp Mexico và một vài nước Châu Mỹ Latin. Tương tự, Trường đại học ảo 
Châu Phi, bắt đầu từ năm 1997 với ngân sách hỗ trợ của Ngân hàng thế giới 
World Bank, đã sử dụng vệ tinh và các công nghệ Internet để cung cấp các cơ hội 
học tập từ xa cho các cá nhân ở nhiều nước nói tiếng Pháp và tiếng Anh trên khắp 
Châu Phi. 
 
Tại trường Đại học Mở Philippines, các tài liệu của khoá học vẫn được chủ yếu 
dựa trên công nghệ in ấn nhưng hình thức học trực tuyến đã trở thành một lựa 
chọn thuận tiện thay cho học trực tiếp, đặc biệt là đối với các học sinh không 
muốn hay không thể đến các trung tâm đào tạo khác nhau của trường. Khoảng 
70-90% các khoá đào tạo cấp bằng của UPOU đã đưa ra đào tạo trực tuyến như 
một lựa chọn, trong khi một số khoá học không cấp bằng chỉ thực hiện trực tuyến 
trên mạng. 
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Nhưng ngay cả ở Hàn quốc, nước có cơ sở hạ tầng vào bậc tốt nhất trên thế giới, 
và chính phủ đã dùng đáng kể tài chính và các nguồn tài nguyên khác hỗ trợ cho 
công cuộc đầy tham vọng trang bị lại nền giáo dục của mình dựa trên ICT, vẫn 
tồn tại những thách thức đối với giáo dục trực tuyến trên mạng. (Xem  hộp 3.) 
 
Sáng kiến Internet và trang web cũng đã được phát triển tại các mức giáo dục tiểu 
học và cơ sở. Trường trung học Virtual là một kết quả nỗ lực của tổ hợp quốc gia 
các trường học tại Mỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển và chia xẻ các khoá học trên 
web. Tại Canada, trường mở đưa ra một loạt những khoá học cho các giáo viên 
lớp 12 cũng như học sinh có thể đáp ứng những yêu cầu của giáo trình Brishtish 
Columbia. Việc đưa ra các khoá học được thực hiện qua sự trộn lẫn giữa truyền 
thông và video trong khi mội vài khoá học được thực hiên hoàn toàn trên mạng.36 
Tuy nhiên, sự chuyển động lớn nhất trong học tập trên mạng, thì lại không được 
thấy trong môi trường giáo dục mà trong các thành phần tư nhân. John Chambers, 
CEO của Cisco, đã dự đoán rằng học tập trên mạng sẽ là sự ứng dụng lớn nhất 
tiếp theo và các công ty đang di chuyển rất ráo riết để đáp ứng điều tiên đoán này. 
Merrill Lynch dự đoán rằng việc giáo dục cao kết hợp và thị trường học liên kết 
trên mạng tại Mỹ sẽ tăng từ 2.3 triệu US$ trong năm 2000 lên 18 triệu trong 2003 
với sự đào tạo liên kết chiểm gần 2/3 lần sự tăng trưởng này.37 Thật sự, số lượng 
các trường đại học liên kết đã phát triển từ 400 tới 1,800 qua 13 năm. Các trường 
đại học liên kết chủ yếu là những tổ chức nội bộ trong các công ty lớn đa quốc 
gia có thể sử dụng hôi nghị truyền hình và Internet cho việc đào tạo nhân viên.38 
Nếu tỉ lệ tăng trưởng này tiếp tục, số lượng các trường đại học liên kết sẽ vượt 
quả số các trường truyền thống vào năm 2010.39 Một sự phát triển song song 
trong kinh doanh là sự tăng trưởng một loại công ty mới,  đưa ra những dịch vụ 
đào tạo trên mạng tới các công ty vừa và nhỏ.40 
 
Hộp 3. Trường Đại học Hàn Quốc lên mạng 
Hàn Quốc có một trong những hạ tầng ICT tiên tiến nhất thế giới. Sự thâm 
nhập của máy tính được mở rộng và truy cập Internet băng rộng đứng đầu 
trên toàn cầu. Sự thâm nhập của sử dụng ICT tại xã hội Hàn Quốc ảnh 
hưởng tới hệ thống giáo dục cao. 
Hàn Quốc hiện có 15 trường đại học trên mạng đưa ra chỉ duy có những 
khoá học dựa trên ICT. Những trường trong số đó là Trường Đại học Cyber 
Korea, Trường đại học Digital Korea và Trường đại học mở Open Cyber. 
Những trường đại học này chuyên vào việc học cả đời và giáo dục dạy nghề, 
một chiến lược có tính toán nhằm ngăn cản sự cạnh tranh không cần thiết 
với các trường đại học truyền thống lâu đời- và có đăng ký đầu vào tổng số 
là 17.200 sinh viên vào năm 2002. Các khoá học bao trùm một loạt lĩnh vực 
rộng rãi bao gồm công nghệ, quản lý, luật, ngôn ngữ, khoa học xã hội, giáo 
dục và thần học. Các khoá học cũng được đưa ra bởi hơn 100 các trường đại 
học hai dạng ở Hàn Quốc. Trường đại học Ewha Woman chẳng hạn đưa ra 
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những khoá học trên Internet với các khoá về ngôn ngữ, học từ xa, ngăn cản 
thuốc gây nghiện, đào tạo giáo viên tại chức và nghiên cứu về Hàn Quốc và 
phụ nữ cho những sinh viên bản địa và nước ngoài cũng như những người đã 
đi làm.  
Sự ứng dụng giáo dục ảo ở Hàn Quốc là do kế hoạch được tính toán của 
chính phủ. Nó đã bắt đầu vào năm 1998 với việc đưa ra Dự án thử nghiệm 
trường đại học ảo (VUTP). Với 65 trường đại học và 5 công ty tham dự, 
VUTP được thiết kế nhằm: 

1) tạo ra một hệ thống giáo dục ảo tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ nguyên 
chất lượng 

2) phát triển và thực hiện các khoá học từ xa trên web hoặc những loại 
khác 

3) xác định những chính sách và tiêu chuẩn phù hợp cho điều hành một 
trường đại học ảo và 

4) chia xẻ kinh nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm 
 
Những tổ chức tham dự thử nghiệm với nhiều công nghệ khác nhau: truyền 
dẫn qua vệ tinh, hội nghị truyền hình, video theo yêu cầu, mạng nội bộ 
intranets và Internet. Dựa trên kinh nghiệm của VUTP, các tiêu chí chi tiết 
cho thiết lập các trường đại học ảo ở Hàn Quốc đã được thêm vào với Luật 
giáo dục cả đời. 
Tuy nhiên, hai năm sau dự án VUTP, các nhà hoạch định chính sách và các 
nhà giáo dục ở Hàn Quốc tiếp tục vật lộn với vấn đề quản lý chất lượng, xây 
dựng năng lực, tiết kiệm chi phí, tiếp cận mở và sự đúng đắn của mô hình 
giảng dạy cho những người học lớn tuổi. 
Nguồn SOURCE: Jung, In Sung, “Virtual Education at the Tertiary Level: 
The Experience of Korea”. Available Online http:/ 
/www.TechKnowLogia.org… Accessed 4 July 2002. 
 

Hợp tác từ xa là gì? 
 
Việc học trên mạng liên quan tới những sinh viên tham gia vào những khoá học 
thông thường trên mạng có lẽ là ý nghĩ chung nhất của việc ứng dụng Internet 
vào giáo dục. Tuy nhiên, nó không có nghĩa chỉ là ứng dụng. Các công cụ hợp tác 
trên web như email, bảng nhắn tin, nói chuyện qua mạng và hội nghị qua web, 
kết nối những người học với nhau, với các giáo viên, các học giả và nghiên cứu 
viên và các hoạ sĩ, những người lãnh đạo các ngành công nghiệp và các chính trị 
gia- tóm lại, tới bất cứ ai có tiếp cận Internet, có thể bổ xung cho chu trình học 
tập. 
Việc sử dụng có tổ chức các nguồn web và các công cụ hợp tác cho mục đích 
giáo trình được gọi là hợp tác từ xa. Judi Harris định nghĩa hợp tác từ xa như là 
một “sự cố gắng trong giáo dục liên kết mọi người tại những nơi khác nhau sử 
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dụng công cụ Internet và các nguồn khác để làm việc cùng nhau. Nhiều hợp tác 
giáo dục từ xa được giáo trình hoá, thiết kế về giáo viên và điều phối với giáo 
viên. Việc sử dụng email nhằm những người tham dự giao tiếp với nhau. Nhiều 
hoạt động và các dự án hợp tác từ xa có trang web để hỗ trợ chúng. Dự án hợp tác 
từ xa tốt nhất là những dự án lồng ghép đầy đủ vào trong giáo trình và không chỉ 
với những hoạt động bổ xung bài giảng mà trong đó công nghệ sử dụng cho phép 
các hoạt động nếu thiếu nó thì không thể thực hiện được và cho trao quyền cho 
sinh viên trở nên chủ động, hợp tác, sáng tạo, hợp nhất và là những người học giá 
trị. (xem bảng 1) 
Hiện tại có hàng trăm dự án hợp tác từ xa được thực hiện trên toàn thế giới và 
nhiều hơn nữa đã hoàn thành hoặc đang phát triển. 
Một ví dụ là dự án Voices of Youth 42 do UNICEF phát triển. Nó khuyến khích 
sinh viên chia xẻ quan điểm về những vấn đề toàn cầu như HIV/ AIDS và lao 
động trẻ em với những thanh niên khác trên toàn thế giới qua một diễn đàn thảo 
luận điện tử. Trang web Voices of Youth cũng cung cấp  thông tin cơ bản về 
những chủ đề thảo luận khác nhau cũng như là những tài liệu giúp các giáo viên 
lồng ghép thảo luận của Voice of Youth với các hoạt động khác trên lớp. Chương 
trình quốc tế Telementor (ITP)43 với các chuyên gia trợ giảng qua email và diễn 
đàn thảo luận. Được thành lập vào năm 1995 với hỗ trợ từ HP, ITP cung cấp hỗ 
trợ trợ giảng trên mạng dựa trên dự án tới các lớp từ lớp 5 đến 12 và các sinh viên 
đại học, đặc biệt tại các cộng đồng kém may mắn. Các trợ giảng của ITP gặp các 
học sinh trên mạng ít nhất hai tuần một lần để trả lời các câu hỏi, thảo luận những 
vấn đề chính, giới thiệu những nguồn hữu ích và bình luận kết quả của sinh viên. 
Mặt khác, vai trò của giáo viên là cung cấp hỗ trợ cho cả sinh viên và trợ giảng từ 
xa, kiểm soát quá trình và theo dõi quá trình của sinh viên. 
Có lẽ dự án hợp tác từ xa được nói nhiều nhát là dự án  Global Learning and 
Observations to Benefit the Environment (GLOBE) Program44.  GLOBE là một 
chương trình do chính phủ Mỹ tài trợ được đưa ra vào năm 1994 liên kết các 
trường tiểu học và trung học cơ sở và các giáo viên từ hơn 10.000 trường tại hơn 
95 nước với các tổ chức nghiên cứu khoa học. GLOBE đưa cho sinh viên cơ hội 
hợp tác với các nhà khoa học trong việc thức hiện những nghiên cứu khoa học về 
trái đất. Các sinh viên tham dự định kỳ đo áp suất, nước, đất trồng và đất bề mặt 
tại gần trường học, theo như những nguyên tắc nghiêm khắc của các nhà khoa 
học GLOBE. Sau đó họ đưa những số liệu này vào cơ sở dữ liệu trên trang web. 
Dữ liệu có thể được truy cập bởi các nhà khoa học, giáo viên và công chúng.  
GLOBE cũng cung cấp cho giáo viên những hướng dẫn  và tài liệu cho các hoạt 
động học có thể đạt được từ kinh nghiệm của các sinh viên. Sinh viên cũng có thể 
tới trang web của GLOBE để xem những dữ liệu họ và các sinh viên khác thu 
thập được.  
 
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG ICT TRONG GIÁO DỤC 
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Tính hiệu quả, chi phí, tính công bằng và bền vững là bốn vấn đề lớn liên quan 
chặt chẽ với nhau cần được nhấn mạnh khi xem xét ảnh hưởng tổng thể của việc 
sử dụng ICT trong giáo dục. 

Việc học có ứng dụng ICT có thật sự hiệu quả không? 
Tính hiệu quả giáo dục của ICT phụ thuộc vào chúng được sử dụng như thế nào 
và với mục đích gì. Và giống như bất cứ một công cụ học tập nào hay  một hình 
thức giáo dục nào khác, ICT không hiệu quả với tất cả mọi người, mọi nơi theo 
cùng một cách. 
Tăng cường sự tiếp cận.Thật khó để xác định số lượng mức độ trong đó ICT đã 
giúp để mở rộng sự tiếp cận tới việc giáo dục cơ bản khi mà phần lớn sự can 
thiệp cho mục đích này đều trong phạm vi nhỏ và không được báo cáo. Một 
ngoại lệ là dự án dựa trên TV (Telesecundaria) (Đã được bàn tới ở phần trên), 
vào năm 1997-1998 đã được phục vụ hơn 750.000 sinh viên trung học cơ sở tại 
12.000 trung tâm ở Mehicô. Tại Châu Á và châu Phi, sự đánh giá các dự án học 
từ xa tại mức trung học cơ sở sử dụng một sự kết hợp công nghệ in, băng và 
truyền dẫn đã ít thuyết phục hơn trong khi tại cấp tiểu học, có ít bằng chứng rằng 
các mô hình theo ICT đã phát triển.45 Tại mức giáo dục cao hơn và đào tạo người 
lớn, có một vài bằng chứng rằng các cơ hội giáo dục đã được mỏ ra tới từng cá 
nhân và nhóm, những người bị cản trở  trong việc tham gia tại các trường đại học 
truyền thống. Mỗi một trong 11 cái gọi là trường đại học mega, những trường mở 
và từ xa lớn nhất và được thành lập tốt nhất trên thế giới  (bao gồm trường đại 
học mở của Anh, trường Đại học mở quốc gia Indira Gandhi, Hệ thống trường 
đại học TV Trung quốc, Trường Terbuka của Indonesia và Trường đại học Nam 
Phi) có số lượng sinh viên vào hàng năm hơn 100,000, và cùng lúc, chúng có 
khoảng 2.8 triệu sinh viên so với 14 triệu sinh viên đăng ký trong 3.500 trường 
đại học và cao đẳng tại Mỹ.46 
Nâng cao chất lượng. Ảnh hưỏng của giáo dục truyền thanh, TV và truyền thông 
với chất lượng giáo dục cơ bản vẫn còn là lĩnh vực chưa được khám phá nhưng 
những nghiên cứu nhỏ gợi ý rằng sự can thiệp này cũng hiệu quả như việc dạy tại 
các lớp học truyền thống. 47 Một trong nhiều dự án giáo dục tryền thông, dự án 
hướng dẫn học qua truyền thanh đã được phân tích tổng thể nhất. Những nghiên 
cứu cung cấp những bằng chứng mạnh mẽ về tính hiệu quả của dự án trong việc 
nâng cao chất lượng của giáo dục được thể hiện bằng điểm số tăng lên trong 
những bài kiểm tra tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy sự có mặt trên lớp. 48 
Ngược lại, sự đánh giá về sử dụng máy tính, Internet và những công nghệ liên 
quan cho việc học từ xa lại không rõ ràng. Trong bài nghiên cứu tổng thể của 
mình, Russel  khẳng định rằng “không có sự khác biệt đáng kể giữa những điểm 
kiểm tra của người học trong những khoá học từ xa sử dụng ICT và những người 
học trực diện.49 Tuy nhiên những khẳng định khác như là việc tổng quát hoá vẫn 
chưa đi đến quyết định, chỉ ra rằng một lượng lớn các bài báo về học từ xa với 
ICT không bao gồm những nghiên cứu thử nghiệm hoặc các trường hợp điển 
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hình.50 Những sự chỉ trích khác cho rằng tỉ lệ bỏ học cao hơn nhiều khi sự giảng 
bài được thực hiện qua ICT.  
Cũng có nhiều nghiên cứu dường như ủng hội sự kêu ca rằng việc sử dụng máy 
tính tăng cường và phóng đại những giáo trình hiện tại, như là biện pháp qua việc 
kiểm tra được tiêu chuẩn hóa. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng máy 
tính như là trợ giảng cho việc thực hành và cho việc đưa ra những bài giảng, kết 
hợp với sự giảng dạy truyền thống, đạt được kết quả trong việc tăng việc học 
trong những bài giảng truyền thống và những lĩnh vực kỹ năng cơ bản cũng như 
là điểm kiểm tra ở một số môn khi so sánh với cách dạy truyền thống riêng biệt.  
Sinh viên cũng học nhanh hơn, tập trung nhiều hơn và hứng thú hơn khi để học 
khi họ làm việc với máy tính. 51 Nhưng có những người cho rằng những điều này 
đạt được phải chăng và trong vài trường hợp, nhiều nghiên cứu cho rằng những 
lời kêu ca này dựa trên sự sai lầm về phương pháp luận. 
Nghiên cứu gợi ý rằng việc sử dụng máy tính, Internet và công nghệ liên quan 
đưa ra cho giáo viên sự đào tạo và hỗ trợ phù hợp, có thể thật sự hỗ trợ việc 
chuyển giao của môi trường học tập sang lấy người học làm trung tâm. Nhưng 
những nghiên cứu này bị chỉ trích cho việc thăm dò và miêu tả về bản chất và 
thiếu kinh nghiệm. Cũng không có những bằng chứng mạnh mẽ rằng môi trường 
học tập mới thúc đẩy hiệu quả học tâpk. Sự tồn tại là dữ liệu chất lượng dựa trên 
sự quan sát và phân tích về nhận thức của giáo viên và học sinh gợi ý một ảnh 
hưởng tích cực đối với học tập.52 Một trong những vấn đề quan trọng là cố gắng 
để tiếp cận tính hiệu quả của máy tính và Internet như là một công cụ chuyển tải 
mà những bài kiểm tra tiêu chuẩn hoá không thể nắm bắt được những lợi ích mà 
hy vọng đạt được trong môi trường người học làm trung tâm. 
Hơn thế nữa, từ khi công nghệ sử dụng được lồng ghép đầy đủ vào hệ thống học 
tập lớn hơn, rất khó khăn để tách biệt công nghệ khác nhau và xác định liệu 
những thành quả có được là do sử dụng công nghệ hay vài yếu tố khác hay kết 
hợp các yếu tố lại. 
 

Chi phí là bao nhiêu? 
 
Nói một cách rộng rãi giáo dục trên TV và trên máy tính cũng như học trên mạng 
thì đắt hơn là qua đài phát thanh radio.53 Tuy nhiên có sự phản đối liệu phát trên 
TV rẻ hơn máy tính và học trên mạng không.54 Sự đánh giá rõ ràng về hiệu quả 
chi phí rất khó thực hiện vì thiếu số liệu, khác nhau trong chương trình, vấn đề 
khái quát tổng hợp và vấn đề xác định số lượng các kết quả và chi phí cơ hội giáo 
dục.55 Riêng về máy tính và Internet, Blurton cho rằng “khi xem xét liệu ICT là 
một sự thiết lập giáo dục hiệu quả chi phí hay không, một kết luật có thể không 
khả thi cho nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, khi xem xét sự lựa chon của việc 
xây dựng nhiều hạ tầng cơ sở vật lý, tiết kiệm chi phí được nhận ra qua việc chia 
xẻ các nguồn và giá về mặt xã hội của việc không cung cấp sự truy cập, ICT như 
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là một phương tiện cho phép việc dạy và học xuất hiện như một sự lựa chọn hấp 
dẫn và cần thiết”.56 
Một nhầm lẫn chung trong việc ước tính chi phí của một ứng dụng giáo dục ICT 
đặc biệt là tập trung quá nhiều vào chi phí cố định ban đầu- mua thiết bị, xây 
dựng hay mua mới các thiết bị, việc sản xuất những tài liệu lúc đầu và tương tự. 
Những nghiên cứu về việc sử dụng máy tính trong lớp học, chẳng hạn, chỉ ra rằng 
việc lắp đặt phần cứng và lắp đặt mới các thiết bị chiếm chỉ 40-60% giá thành 
đầy đủ của việc sử dụng máy tính với đầy đủ vòng đời của nó, hoặc tổng giá 
thành sở hữu.57 Thực tế, có thể thấy rằng việc mua bán đầu tiên về phần cứng và 
phần mềm là phần tốn kém nhất trong quá trình, tổng số chi phí sở hữu thì kéo 
dài qua thời gian với chi phí hỗ trợ và bảo hành (được biết như là chi phí biến 
đổi) chiếm khoảng 30-50% tổng số chi phí phần cứng và phần mềm. 
Chi phí của phát triển chuyên nghiệp, một loại chi phí biến đổi khác, cũng luỹ 
tiến qua thời gian. Cho các cách tiếp cận dựa trên máy tính, tổng số chi phí sở 
hữu bao gồm: 
 
CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 

• Lắp đặt mới các thiết bị 
• Phần cứng và mạng 
• Phần mềm 
• Nâng cấp và thay thế (trong khoảng 5 năm) 

 
CHI PHÍ BIẾN ĐỔI 

• Phát triển chuyên nghiệp 
• Kết nối, bao gồm thời gian truy cập Internet và điện thoại 
• Bảo hành và hỗ trợ bao gồm thiết bị và cung cấp 

 
Nhằm xác định tính hiệu quả của chi phí, chi phí cố định cần phải phân biệt với 
chi phí biến đối và sự cân bằng giữa hai chi phí phải được hiểu. Nêu chi phí cố 
định của một dự án công nghệ cao và chi phí biến đổi thấp, thì sẽ có sẽ có sự 
thuận lợi về chi phí để cân bằng. Đây là trường hợp với tỉ số giáo dục chung và 
phát qua TV. Các chương trình như Sesame Street và Discovery thì có tính hiệu 
quả chi phí hơn với nhiều khán giả vì chi phí sản xuất cao được phân bổ qua số 
lượng người xem đông trong khi không có chi tiêu cho nhân viên để hỗ trợ người 
học. Mặt khác, trường hợp Telesecundarian ở Mêhicô chứng tỏ rằng ảnh hưởng 
của chi phí biến đổi cao hơn liên qua tới hỗ trợ người học có thể được bù đắp nếu 
phạm vi của dự án đủ lớn tới điểm mỗi chi phí sinh viên so với những sinh viên 
tại các trường truyền thống. Tương tự như vậy, với dự án IRI chi phí hàng năm 
cho mỗi sinh viên ước tính giảm từ US$8,25 cho 100.000 sinh viên tới US$3,12 
với 1.000.000 sinh viên. 58 Hiển nhiên, những phạm vi kinh tế này có thể đạt 
được tại những nước có đông dân. 



 - 28 - 

Các trường học mở và từ xa cũng đạt được tính hiệu quả về chi phí qua các phạm 
vi kinh tế. Chi phí cho mỗi sinh viên của 11 trường mở từ 5%-50% trung bình 
của các trường truyền thống trong nước họ.59 
Việc giới thiệu máy tính hiện diện chi phí thêm vào cho các trường học những 
không có những thuận lợi về chi phí trong giai đoạn ngắn. Dữ liệu về việc sử 
dụng máy tính trên mỗi sinh viên tại các trường tiểu học và cơ sở thực tế đưa ra 
tính không hiệu quả về chi phí.  Ví dụ tại Chile, chi phí cho học sinh tiểu học 
khoảng giữa US$22 và US$83 với chi phí cho việc sử dụng máy tính yêu cầu từ 
10% đến 37% chi phí của ngân sách tiểu học.60 Tại Mỹ, đầu tư vào máy tính 
chiếm khoảng 1.3% tổng chi phí trường học, với chi phí hàng năm cho một sinh 
viên khoảng US$70.61 Perraton và Creed gợi ý rằng những mức chi phí này hỗ trợ 
cho việc phản đối việc đưa máy tính vào lớp học, đặc biệt cho các trường tiểu 
học, nơi không có những ý kiến mạnh mẽ rằng các giáo trình cần đầu tư trong 
máy tính. Tại trường trung học cơ sở, sử dụng tiền vào máy tính có thể được cân 
bằng bằng các giáo trình nhưng điều này sẽ tạo ra sự tăng trưởng đáng kể trong 
tổng chi phí trường học.62 
Một khía cạnh khác của chi phí là địa điểm hoặc ai sẽ trả cho điều này, Trong các 
dự án liên quan tới kết nối máy tính tới Internet, hoặc là trường học hoặc là sinh 
viên hoặc cả hai chịu chi phí biến đổi liên quan tới các hoạt động như bảo dưỡng, 
chi phí dịch vụ Internet và chi phí điện thoại. Ngược lại, với chương trình radio, 
người học phải trả chi phicho một radio và một bộ pin. 
 

Có sự công bằng đối với tiếp cận ICT trong giáo dục 
Với sự khác nhau lớn trong tiếp cận tới ICT giữa các nước giầu và nghèo và giữa 
các nhóm khác nhau trong nước, có sự lo lắng rằng việc sử dụng ICT trong giáo 
dục sẽ mở rộng sự ngăn cách tồn tại giữa các đường kinh tế, xã hội, văn hoá, địa 
lý và giới. 
Lý tưởng, một người muốn cơ hội công bằng để tham gia. Nhưng tiếp cận cho 
những người tham gia khác nhau- như là người sử dụng và người sản xuất- thì 
tăng trọng lượng bằng các nguồn của họ. Ở đây, sự khác nhau đầu tiên là việc 
thường xuyên tái sản xuất, củng cố lại và thậm chí khuếnh đại. Vì thế, một sự 
thách thức rất lớn tiếp tục đối mặt với các nhà chính sách giáo dục quốc tế: làm 
thế nào định nghĩa được vấn đề và cung cấp sự trợ giúp cho phát triển.63 
 Việc giới thiệu ICT trong giáo dục, khi được thực hiện mà không có sự cân nhắc 
kỹ càng, có thể để lại hậu quả hơn nữa cho những người kém thuận lợi. Chẳng 
hạn phụ nữ có ít sự tiếp cận tới ICT và ít cơ hội cho đào tạo liên quan tới ICT hơn 
so với đàn ông vì không có kiến thức và thiếu giáo dục, thiếu thời gian, thiếu sự 
năng động và nghèo đói.64 Các cậu bé dường như hơn các cô bé trong việc tiếp 
cận tới máy tính ở trường học và tại nhà. Không có gì ngạc nhiên vì các cậu bé có 
xu hướng thích làm việc với máy tính hơn các cô bé.65 Như hiệp hội Mỹ về các 
trường đại học cho nữ báo cáo, “các cô gái đã thu hẹp có ý nghĩa khoảng cách về 
giới nhưng công nghệ bây giờ như là một “câu lạc bộ của các câu bé” mới tại các 
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trường công của chúng ta. Trong khi các cậu bé lập trình và giải quyết các vấn đề 
với máy tính thì các cô gái sử dụng máy tính cho word processing…”66 
Trong việc đánh giá chương trình tại 4 nước châu Phi, Worldlink, 67 một tổ chức 
thúc đẩy các hoạt động kết hợp từ xa quốc tế theo các dự án cho các học sinh và 
giáo viên trung học tại các nước đang phát triển, đã tìm ra rằng mặc dù những nỗ 
lực đã thực hiện cho chương trình được đưa ra cho cả hai giới, việc mất cân bằng 
giới trong tiếp cận vẫn tồn tại ở Uganda và Ghana. Hơn thế nữa, trong khi các cô 
gái hưởng lợi nhiều hơn từ chương trình trong việc thúc đẩy kết quả học tập và 
kỹ năng giao tiếp, các cậu bé có khả năng luyện kỹ năng công nghệ nhiều hơn. 
Một tập hợp yếu tố về kinh tế, tổ chức và văn hoá xã hội tạo nên những sự khác 
biệt này “Tỉ lệ sinh viên với máy tính cao và chính sách đến trước phục vụ trước 
không ưu đãi các cô gái (đặc biệt các cậu bé đông hơn tại mức trung học), các cô 
gái có giờ giới nghiêm sớm hơn và trách nhiệm với các công việc trong nhà hạn 
chế thời gian tiếp cận của họ, và thói gia trưởng địa phương cho phép các cậu bé 
thống trị môi trường phòng máy tính”.68 Các biện pháp đề nghị giải quyết vấn đề 
giới này bao gồm khuyến khích các trường học phát triển chính sách “Sử dụng 
công bằng” tại các phòng máy tính, tiến hành các phiên họp về nhạy cảm giới 
tính và khuyến khích giảm những công việc sau khi học cho các cô gái  để có 
nhiều thời gian sử dụng máy tính hơn. 69 Các cô gái cũng cần có những mẫu vai 
trò nữ tính nhằm hướng họ vào việc tham gia trong các hoạt động tới công 
nghệ.70 
Cung cấp sự tiếp cận tới ICT chỉ là một khía cạnh của những nỗ lực nhằm giải 
quyết vấn đề công bằng giới. Những sự chú ý về công bằng cần phải được thực 
hiện để đảm bảo rằng công nghệ thì đang thực sự được sử dụng bởi những người 
học có định hướng và theo cách phục vụ thật sự nhu cầu của họ. Một chương 
trình hỗ trợ giáo dục qua ICT minh hoạ cách tiếp cận này là Enlace Quiche: Giáo 
dục hai ngôn ngữ tại Guatemala qua các chương trình đào tạo giáo viên.71 
Chương trình tìm kiếm sự thiết lập và duy trì các trung tâm công nghệ giáo dục 
song ngữ cho các nhà giáo dục, sinh viên, giáo viên, các bậc cha mẹ và các thành 
viên cộng đồng khác tại Quiche và các vùng lân cận. Các nhóm kỹ thuật cho mỗi 
trung tâm gồm có ba sinh viên, hai giáo viên và người quản lý trung tâm với ít 
nhất một sinh viên nữ và một giáo viên nữ.  
Một mục đích khác của Enlace Quiche là tạo ra những tài liệu giáo dục song ngữ 
qua phương tiện đa truyền thông được kết với nền văn hoá Mayan và phản ánh 
cách tiếp cận theo xu hướng tạo dựng để học. Như là trang web của dự án trích 
dẫn, “sự minh hoạ này mà công nghệ có thể sử dụng để biết, bảo tồn, tiết lộ và 
thêm giá trị vào tri thức bản địa”. Dự án đã minh hoạc một mô hình cho việc rút 
ngắn khoảng cách số trong việc độc quyền nội dung Internet do các nhóm châu 
Âu và các nước nói tiếng Anh và từ năng lực đã biến thành những nguồn số hoá 
có mục đích liên quan và sử dụng quan trọng. 
Một ví dụ khác của cách tiếp cận lồng ghép ICT trong giáo dục là dự án hướng 
dẫn qua radio ở Mông Cổ được gọi là dự án Gobi cho phụ nữ. Nó cung cấp việc 
hướng dẫn tri thức và tính toán quanh các bài học và thu hút khoảng 15.000 phụ 



 - 30 - 

nữ du mục và tạo ra cơ hội thu nhập cho họ. Chủ đề của các chương trình là các 
kỹ thuật nuôi thú, chăm sóc gia đình (kế hoạch hoá, sức khoẻ, dinh dưỡng và vệ 
sinh), tạo thu nhập qua việc sử dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa 
phương và kỹ năng kinh doanh cơ bản cho một nền kinh tế thị trường mới.72 

Các dự án ICT tăng cường giáo dục liệu có bền vững? 
Một khía cạnh của các chương trình phát triển thường lờ đi là tính bền vững. Lịch 
sử phát triển lâu dài của hỗ trợ đã chỉ ra rằng quá nhiều dự án và chương trình bắt 
đầu với một sự bùng nổ nhưng nhanh chóng tàn héo và nhanh chóng bị lãng 
quên. 
Điều này đúng cho nhiều dự án giáo dục ICT. Trong nhiều trường hợp , những dự 
án này được khởi đầu bằng người tài trợ thứ ba – như là các tổ chức hỗ trợ quốc 
tế- và không đủ chú ý để thiết lập một cơ cấu trong đó các tổ chức hay cộng đồng 
giáo dục liên quan có thể theo đuổi dự án của chính mình hay với mối quan hệ 
đối tác với những người tham gia khác sau khi người tài trợ rút khỏi. Nhưng chi 
phí và tài chính không chỉ là rào cản duy nhất tới sự bền vững. Theo Cisler, sự 
bền vững của các chương trình giáo dục ICT có bốn thành tố: xã hội, chính trị, 
công nghệ và kinh tế.73 
 
Tính bền vững kinh tế liên quan tới khả năng của một trường học hay cộng đồng 
tài trợ cho một chương trình ICT quan thời gian dài. Tính hiệu quả là chìa khoá 
như là việc đầu tư công nghệ cao và trong nhiều trường hợp chuyển quỹ này sang 
những nhu cầu cần thiết khác. Các nhà kế hoạch cần nhìn vào tổng chi phí sở hữu 
và xây dựng mối quan hệ đối tác sinh lợi với cộng đồng có khả năng tài trợ các 
chi phí qua thời gian dài. Nhu cầu phát triển các kênh khác nhau về tài chính qua 
sự tham gia của cộng đồng buộc sự bền vững về kinh tế gần hơn với bền vững về 
xã hội và chính trị. 
 
Tính bền vững xã hội là một chức năng của sự tham gia cộng đồng. Trường học 
không tồn tại nếu không có ai và với các dự án ICT để thành công, việc tham dự 
của các bậc cha mẹ, lãnh đạo chính trị, lãnh đạo kinh doanh và những thành phần 
tham gia khác là cần thiết. Việc đổi mới có thể xẩy ra khi tất cả những thành phần 
này bị ảnh hưởng bởi nó, dù trực tiếp hay gián tiếp, biết chính xác tại sao một sự 
đổi mới như vậy lại được giới thiệu, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ như thế nào 
và phần nào họ có thể tham gia để đảm bảo thành công của nó. Các chương trình 
ICT phải phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Vì vậy việc tư vấn rộng rãi với cộng 
đồng và huy động là quá trình quan trọng cho tính bền vững. Nói tóm lại sở hữu 
cho dự án phải được phát triển bởi các thành phần tham dự để đạt được tính bền 
vững. 
 
Tính bền vững chính trị liên quan tới việc ban hành các chính sách và vai trò lãnh 
đạo. Một trong những sự đe doạ lớn nhất tới các dự án ICT là việc cản trở thay 
đổi. Ví dụ nếu giáo viên từ chối sử dụng ICT trên lớp học, việc sử dụng ICT khó 
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có thể thực hiện, giảm sự bền vững qua thời gian. Bởi vì bản chất đổi mới của các 
dự án ICT, các nhà lãnh đạo phải có sự hiểu biết đúng đắn về quá trình đổi mới, 
xác định những yêu cầu cho việc ứng dụng thành công và hài hoà các kế hoạch 
và hành động. 
 
Tính bền vững về công nghệ liên quan tới việc lựa chọn công nghệ sẽ có hiệu quả 
qua thời gian lâu dài. Trong một môi trường thay đổi công nghệ nhanh chóng, 
điều này là một vấn đề đặc biệt khôn ngoan và các nhà kế hoạch phải  đấu tranh 
với sự đe doạ về lỗi thời công nghệ. Cùng một lúc, có xu hướng  chỉ có công 
nghệ mới nhất (được hiểu một phần do có những mẫu người bán muốn thúc đẩy 
nhanh chóng). Tuy nhiên nói chung, các nhà kế hoạch cần các hệ thống thử 
nghiệm và kiểm tra nhiều công nghệ mới nhất. 
Luật chơi là để mục đích học hướng sự lựa chọn công nghệ và không phải ngược 
lại- công nghệ mới nhất có thể không phải là công cụ phù hợp nhất để đạt được 
những mục đích giáo dục mong muốn. Khi thực hiện những quyết định về công 
nghệ, các nhà kế hoạch cần xem xét không những chi phí mà còn sự sẵn có của 
các phần thay thế và hỗ trợ kỹ thuật. 
 
V. NHỮNG THÁCH THỨC TRONG VIỆC LỒNG GHÉP ICT VÀO GIÁO 
DỤC 
Mặc dù những bài học giá trị có thể học được từ những kinh nghiệm hay nhất 
trên thế giới, không có một công thức cho việc xác định mức độ lựa chọn việc 
lồng ghép ICT vào trong hệ thống giáo dục. Những thách thức quan trọng mà 
những nhà hoạch định chính sách và những người ra kế hoạch, các nhà giáo dục, 
quản lý giáo dục và những thành phần khác cần xem xét khi đưa ra những chính 
sách và kế hoạch giáo dục, hạ tầng, ngôn ngữ và nội dung, xây dựng năng lực và 
tài chính 
 

Sự ảnh hưởng của ICT tăng cường giáo dục cho các chính sách và kế 
hoạch giáo dục là gì? 
 
Những nỗ lực nhằm tăng cường và cải tổ giáo dục qua ICT yêu cầu những mục 
đích, hướng dẫn và những mục tiêu trong phạm vi thời gian rõ ràng và cụ thể, sự 
huy động của các nguồn lực cần thiết và sự cam kết chính trị tại tất cả các cấp để 
nhìn ra những sáng kiến. Một số nhân tố quan trọng của việc lên kế hoạch cho 
ICT được liệt kê dưới đây: 

a. Một sự phân tích nghiêm ngặt trạng thái hiện tại của hệ thống giáo dục. Sự 
can thiệp dựa trên ICT phải đưa vào những thực hành và sắp xếp của các tổ 
chức hiện tại. Đặc biệt, những vật kéo và vật cản cho việc sử dụng ICT cần 
được nhận diện, bao gồm những điều liên quan đến giáo trình và phương 
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pháp giáo dục, hạ tầng, xây dựng năng lực, ngôn ngữ và nội dung và tài 
chính. 

b. Các chi tiết của mục tiêu giáo dục tại các cấp giáo dục và đào tạo khác 
nhau cũng như là các phương thức sử dụng ICT khác nhau có thể được đưa 
vào trong việc theo đuổi những mục đích này. Điều này yêu cầu những nhà 
hoạch định chính sách một sự hiểu biết về tiềm năng của ICT khác nhau 
khi ứng dụng trong phạm vi các mục đích khác nhau và một sự nhận thức 
về những nhu cầu giáo dục ưu tiên và năng lực tài chính, nguồn nhân lực  
và những vật cản trong nước và địa phương, cũng như là những bài học 
thực hành hay nhất trên thế giới và những bài học thực hành này có thể 
được ứng dụng với các yêu cầu cụ thể của đất nước. 

c.  Việc xác định những thành phần tham gia và sự hài hoà những cố gắng 
của các nhóm khác nhau 

d. Sự thử nghiệm trong các mô hình ICT được lựa chọn. Ngay cả những mô 
hình được thiết kế tốt nhất hay những mô hình đã được chứng minh là hiệu 
quả trong những phạm trù khác cần được kiểm chứng trên một phạm vi 
nhỏ. Những sự thử nghiệm này là cần thiết nhằm nhận diện và sửa chữa, 
những lỗi tiềm năng của việc thiết kế hướng dẫn, khả năng có thể thực 
hiện, tính hiệu quả, vv 

e. Đặc thù của các nguồn tài chính hiện tại và sự phát triển của các chiến lược 
nhằm tạo ra các nguồn tài chính để hỗ trợ việc sử dụng ICT qua thời gian 
dài 

 

Những thách thức liên quan tới hạ tầng trong việc tăng cường giáo dục 
với ICT là gì? 
Hạ tầng công nghệ giáo dục của một nước đặt lên hàng đầu của hạ tầng thông tin 
và viễn thông quốc gia. Trước khi một chương trình dựa trên ICT được đưa ra, 
các nhà hoạch định chính sách và các nhà lên kế hoạch phải xem xét cẩn thận 
những vấn đề sau: 

• Trong những nơi đầu tiên, phòng học và các toà nhà sẵn có cho các công 
nghệ chưa? Tại các nước nơi có nhiều trường học cũ, việc sửa chữa mở 
rộng để đảm bảo các đường dây điện, lò sưởi/lạnh và sự thông gió, sự an 
toàn và an ninh sẽ cần thiết 

• Một yêu cầu cơ bản là tính sẵn có của điện và điện thoại. Tại các nước 
đang phát triển, nhiều vùng rộng lớn vẫn còn chưa có nguồn cung cấp điện 
đáng tin cậy và điện thoại gần nhất cách xa hàng dặm. Kinh nghiệm tại một 
số nước ở Châu Phi  chỉ ra công nghệ không dây (như VSAT) như là một 
khả năng có thể cho sự nhảy vọt.74 Mặc dù hiện tại đây là một cách tiếp 
cận rất tốn kém, các nước đang phát triển khác vói hạ tầng viễn thông yếu 
kém nên nghiên cứu sự lựa chọn này. 
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• Các nhà hoạch định chính sách cần nhìn vào sự có mặt khắp nơi của các 
loại ICT khác nhau trong đất nước nói chung và trong hệ thống giáo dục 
(tại tất cả các cấp) nói chung. Chẳng hạn, một yêu cầu cơ bản cho việc học 
trên mạng hay với máy tính là sự truy cập tới máy tính ở trường học, cộng 
đồng và các hộ gia đình cũng như các dịch vụ Internet có thể chấp nhận 
được 

 
Nhìn chung, việc sử dụng ICT trong giáo dục cần theo việc sử dụng trong xã hội, 
chứ không dẫn đầu nó. Các chương trình giáo dục sử dụng công nghệ mới nhất 
hiếm khi đạt được thành công lâu dài. 
Việc giới thiệu một dạng công nghệ vào giáo dục và giữ cho nó hiệu quả thì rẻ 
hơn, dễ dàng hơn, nơi mà giáo dục đang được hướng đi trên phạm vi phát triển 
rộng lớn của chính phủ và thành phần tư nhân. TV phục vụ cho giáo dục khi nó 
theo sau hơn là đi trước TV cho giải trí; máy tính sử dụng ở trường học có thể 
được duy trì khi mà việc sử dụng thương mại và tư nhân đã mở rộng tới mức cần 
thiết có một ngành dịch vụ.75 
 
Những thách thức liên quan tới xây dựng năng lực là gì? 
Những năng lực khác nhau cần được phát triển thông qua hệ thống giáo dục cho 
lồng ghép ICT trở nên thành công 
Giáo viên: Sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên cần có 5 trọng tâm: 1) kỹ 
năng với các ứng dụng đặc biệt; 2) việc lồng ghép vào vào những giáo án hiện 
tại; 3) sự thay đổi giáo án liên quan tới sử dụng ICT (bao gồm thay đổi trong thiết 
kế tổ chức); 4) sự thay đổi trong vai trò của giáo viên và 5) các lý thuyết giáo dục 
nền tảng.76 Lý tưởng là những điều này cần được đưa ra trong các khoá đào tạo 
giáo viên trước khi dạy và xây dựng lên và tăng cường trong khi dậy. Tại một số 
nước như Singapore, Malaysia và Anh, những yêu cầu thừa nhận việc dậy học 
bao gồm đào tạo trong sử dụng ICT. Tuy nhiên, ICT đang phát triển nhanh chóng 
các công nghệ, và ngay cả các giáo viên thành thạo ICT nhất cần phải tiếp tục 
nâng cấp kỹ năng của họ và sát cánh với những sự phát triển mới nhất và bài học 
thực hành hay nhất.  
 
Trong khi trọng tâm đầu tiên – năng lực với những ứng dụng đặc biệt – là những 
bằng chứng, 4 trọng tâm khác quan trọng ngang nhau, nếu không lớn hơn. 
Nghiên cứu việc sử dụng ICT trong việc thiết lập giáo dục khác nhau qua hàng 
năm xác định như là một rào cản cho thành công sự không có khả năng của giáo 
viên để hiểu tại sao họ sử dụng ICT và họ có thể sử dụng ICT chính xác như thế 
nào để giúp họ dậy tốt hơn. 
Không may, phần lớn sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên trong ICT  nặng 
về việc “dậy các công cụ” và nhẹ về “sử dụng công cụ để dậy”. Sự lo lắng của 
giáo viên về việc bị thay thế bởi công nghệ hay mất uy lực ở lớp học khi mà quá 
trình học trở nên trọng tâm vào người học hơn- một rào cản thừa nhận cho áp 
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dụng ICT- có thể làm giảm bớt chỉ khi giáo viên có sự hiểu biết và đánh giá đúng 
sự thay đổi vai trò của họ. 
 
Hộp 4: Liệu ICT có thay thế cho giáo viên 
 
Câu trả lời nhất định là không. Thực tế, với sự giới thiệu của ICT trong lớp 
học, vai trò của giáo viên trong quá trình học trở nên quan trọng hơn. Điều 
có thể và nên thay đổi là vai trò của giáo viên. Vai trò của học sinh, đổi lại 
của được mở rộng. Và khi mà ICT có thể mở cửa lớp học ra ngoài thế giới, 
cộng đồng cũng có thể đóng vai trò mới trong lớp học. 
Khi một sự chuyển hướng học tập từ mô hình “giáo viên là trọng tâm” sang 
“học sinh là trọng tâm”, giáo viên trở thành ít tiếng nói uy quyền đơn nhất 
hơn và nhiều người hỗ trợ, trợ giảng và huấn luyện viên hơn- từ “nghiêm 
trang trên bục giảng” sang “hướng dẫn ở bên cạnh”. Nhiệm vụ chính của 
giáo viên là dậy học sinh hỏi những câu hỏi và đưa ra những vấn đề như thế 
nào, hình thành các giả thuyết, định vị thông tin và đánh giá thông tin tìm 
được liên quan tới những vấn đề đã đưa ra. Và từ khi việc học với sự tăng 
cường của ICT là một kinh nghiệm mới cho cả giáo viên, giáo viên trở thành 
người đồng học và khám phá những điều mới cùng với học sinh của mình.77 
Thêm vào đó, không thông thường khi thấy sinh viên trong một lớp học có 
sự trợ giúp của ICT đảm nhiệm cả vai trò thông thường và không thông 
thường như là một giáo viên với các sinh viên trẻ hơn, thậm chí đôi khi còn 
với cả giáo viên của họ. Giáo viên và học sinh từ các trờng học khác nhau, 
những chuyên gia bộ môn, cha mẹ, cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp, chính 
trị gia và những thành phần khác cũng liên quan trong quá trình học như là 
những người phê bình, trợ giảng và đi đầu. Họ cũng bao gồm cả công chúng 
và hy vọng là những khán giả cho những tác phẩm của sinh viên được đưa 
lên trang web hay qua các phương tiện truyền thông khác.78 
 
Tất nhiên nhiều giáo viên miễn cưỡng sử dụng ICT, đặc biệt là máy tính và 
Internet. Hannafin và Savenyen nhận dạng một số lý do cho sự miễn cưỡng 
này: thiết kế phần mềm nghèo nàn, hoài nghi về tính hiệu quả của máy tính 
trong việc thúc đẩy hiệu quả học tập, thiếu sự hỗ trợ quản lý, tăng thời gian 
và nỗ lực cần thiết để học công nghệ và sử dụng nó cho việc dậy như thế 
nào, và sự sợ hãi mất quyền lực trên lớp học khi mà nó trở thành lấy người 
học làm trọng tâm.79 Tất cả những vấn đề này cần được đưa ra bằng các 
chương trình phát triển chuyên nghiệp cho cả giáo viên trước và trong khi 
dạy nếu trường học và các tổ chức giáo dục khai thác được hoàn toàn tiềm 
năng của máy tính và Internet như là những công cụ giáo dục. 
 
Với mức độ trong khi dạy, chương trình phát triển chuyên nghiệp giáo viên ICT 
(TPD) cần dài hạn, hướng tới giáo viên và càng linh hoạt càng tốt. Với nhiều giáo 
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viên kém chất lượng, làm việc nhiều và trả lương kém tại các nước đang phát 
triển, việc áp dụng hiệu quả các ICT trong việc đưa ra những cơ hội liên tục để 
học điều họ cần phải học dựa trên các trường hợp cụ thể và kinh nghiệm, khi họ 
cần thời gian để học nó. Các hỗ trợ và khuyến khích thể chế hoá cho giáo viên 
nhằm theo đuổi ICT TPD cũng quan trọng.  Nó có thể trong dạng thúc đẩy cho 
giáo viên những người đổi mới với ICT trong lớp học, hay đơn giản đảm bảo 
rằng giáo viên đã tiếp cận đầy đủ tới công nghệ sau khi đào tạo 
Hộp 5: World Phát triển tính chuyên nghiệp của giáo viên như làm động lực 
của sử dụng ICT cho giáo dục 
 
Chương trình sự liên kết thế giới cho phát triển (World) bắt đầu tại Uganda 
vào năm 1997 dưới sự đỡ đầu của Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của nó là 
giúp đỡ chính phủ mang lại lợi ích của Internet và trang Web tới các trường 
cấp hai của đất nước. Chương trình World có ba thành tố: Kết nối, Đào tạo 
và Quản lý, đánh giá. Trong khi nhiều tổ chức quốc tế và địa phương tập 
trung vào cung cấp công nghệ cho trường học, World qua hàng năm đã xây 
dựng một danh tiếng ấn tượng như là người cung cấp dẫn đầu trên thế giới 
về các dịch vụ phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên, quản lý trường học và 
các nhà hoạch định chính sách tại các nước đang phát triển trên thế giới. 
Chương trình phát triển tính chuyên nghiệp cho giáo viên của World, đưa ra 
chủ yếu bằng những người đào tạo quốc tế và địa phương theo hình thức 
trực diện với việc theo dõi trên mạng, có năm pha: 
 
Pha 0: Kiến thức máy tính 
Mục đích: Nhằm giới thiệu nền tảng của công nghệ máy tính và giúp người 
tham gia đạt được kiến thức và kỹ năng máy tính cơ bản 
 
Pha 1: Giới thiệu Internet cho việc dạy và học 
Mục đích: Giới thiệu khái niệm cơ bản, công nghệ và kỹ năng cần thiết cho 
giới thiệu công nghệ mạng và Internet với việc dạy và học, đề xướng sự thảo 
luận về những khả năng mới, phát triển các dự án thư điện tử cơ bản 
 
Pha 2: Giới thiệu các dự án học phối hợp qua điện thoại 
Mục đích: Giới thiệu phối hợp giáo dục bằng điện thoại - từ cấu trúc hoạt 
động tới việc tạo ra, thiết kế, thực hiện và phổ biến các dự án gốc 
 
Pha 3: Lồng ghép giáo trình và công nghệ 
Mục đích: Phát triển kỹ năng và hiểu biết về tạo, kết hợp và hỗ trợ các biện 
pháp thực hành đổi mới lớp học có thể lồng ghép công nghệ mạng và giáo 
trình như thế nào 
 
Pha 4: Đổi mới Phương pháp dạy, Phát triển công nghệ và tính chuyên 
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nghiệp 
Mục đích: Phát triển kỹ năng về đánh giá và phổ biến các biện pháp thực 
hành đổi mới trong lớp học trong khi đưa ra những vấn đề về xã hội và sắc 
tộc.  
WorLD cũng phát triển các mẫu đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách 
về quản lý ICT giáo dục và các trung tâm điện thoại. 
WorLD hiện tại hoạt động trên 20 nước ở Châu Phi, châu Mỹ Latin và Nam 
Á.  Nó bắt đầu trải rộng chương trình của mình ra Đông Nam Á, tại 
Campuchia, Lào, Việt Nam, Indonesia và Philippine vào năm 2003 
Nguồn: WorLD Chương trình 2001 
 
Các nhà quản lý giáo dục: Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong lồng ghép ICT 
vào giáo dục 
Nhiều dự án sáng kiến ICT với giáo viên hoặc học sinh đã dần dần bị suy yếu do 
thiếu sự hỗ trợ từ trên. Cho các chương trình lồng ghép ICT trở nên hiệu quả và 
ổn định, các nhà quản lý tự họ phải thành thạo trong việc sử dụng công nghệ và 
họ phải có một sự hiểu biết rộng rãi về các giáo trình công nghệ, các lĩnh vực 
quản lý, tài chính và xã hội của việc sử dụng ICT trong giáo dục 
Các chuyên gia hỗ trợ về công nghệ. Cho dù được cung cấp bởi các nhân viên 
trong trường học hay những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc cả hai, các 
chuyên gia hỗ trợ công nghệ cần thiết để tiếp tục khả năng phát triển của việc sử 
dụng ICT trong một trường học nhất định. Trong khi các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật 
của một tổ chức phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ gì và được áp dụng và sử 
dụng thế nào, những kỹ năng chung được yêu cầu sẽ nằm trong việc lắp đặt, vận 
hành và bảo hành các thiết bị kỹ thuật (bao gồm cả phần mềm), quản lý mạng và 
an toàn mạng. Không có sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, nhiều thời gian và tiền bạc 
có thể bị mất do các lỗi kỹ thuật. 
Ví dụ tại Philippin, một trong những vật cản chính với việc sử dụng lạc quan tại 
các trường cấp 3 đã thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật đúng lúc. Trong một số trường hợp 
liên quan tới các trường học tại vùng sâu vùng xa, máy tính không hoạt động 
được mất hàng tháng để sửa chữa khi không có những cán bộ kỹ thuật sẵn có ở 
những vùng lân cận và máy tính cần phải gửi tới thành phố gần nhất cách hàng 
trăm kilomét.80 
Chuyên gia phát triển nội dung. Việc phát triển nội dung là một lĩnh vực quan 
trọng thường được bị quá xem xét. Hàng loạt những thiết bị giáo dục dựa trên 
ICT hiện tại hầu như bằng tiếng Anh (xem phần ngôn ngữ và nội dung ở dưới) 
hoặc ít những điều liên quan đến giáo dục tại các nước đang phát triển (đặc biệt 
tại trường tiểu học và cơ sở). Có một nhu cầu để phát triển nội dung giáo dục 
thuần gốc (chẳng hạn như các chương trình phát thanh, tài liệu học tương tác đa 
phương tiện trên CD-ROM hoặc DVD, các khoá học trên web, vv..), chấp thuận 
những nội dung hiện tại và chuyển nội dung đã in sang các phương tiên số hoá. 
Đây là những nhiệm vụ mà với các chuyên gia phát triển nội dung như thiết kế 
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xây dựng, viết nội dung, tác giả các khoá học đa phương tiện và phát triển trang 
web thì cần thiết. Giống như các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, những người phát 
triển nội dung phải là những chuyên gia có kỹ năng cao và nếu không sẽ không 
được tuyển dụng vào các trường tiểu học và cơ sở, ngoại trừ thiết kế xây dựng. 
Nhiều trường đại học với các chương trình giáo dục từ xa và với những trường áp 
dụng ICT đã bổ nhiệm đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nội dung. 
 

Những thách thức cần được nhấn mạnh trong lĩnh vực ngôn ngữ và nội 
dung là gì? 
 
Tiếng Anh là ngôn ngữ thống trị trên Internet. Khoảng 80% nội dung trên mạng 
là tiếng Anh81. Một bộ phận lớn các sản phẩm phầm mềm giáo dục trên thị 
trường thế giới là bằng tiếng Anh. Với các nước đang phát triển tại khu vực Châu 
Á-Thái bình dương nơi mà kỹ năng tiếng Anh không cao, đặc biệt tại khu vực 
nông thôn, điều này được coi như một rào cản nghiêm trọng cho việc tối đa hoá 
các lợi ích giáo dục của trang Web. 
Ngay cả ở những nước mà tiếng Anh được coi như ngôn ngữ thứ hai (như 
Singapore, Malaysia, Philippin và Ấn độ), việc dạy và học những tài liệu hợp với 
các yêu cầu quốc gia về giáo trình thì khẩn thiết và có những nội dung mang ý 
nghĩa bản địa, trong các ngôn ngữ địa phương được phát triển. (xem hộp 6). Điều 
này sẽ đảm bảo rằng trang web là một nơi đa văn hoá và mọi người với những 
nền văn hóa khác nhau có một vị trí và tiếng nói ngang bằng trong cộng đồng thế 
giới trong việc học và thực hành trên mạng. Đặc biệt ngoại trừ những vùng cô 
lập, nông thôn, các dân tộc thiểu số và phụ nữ nói chung. Do đó, sự tập trung cần 
được đưa vào những nhu cầu đặc biệt của họ. 
Hộp 6. Nội dung là vua: Các bài học từ Thái Lan 
 
Ba năm sau khi được bắt đầu vào năm 1995, mạng SchoolNet Thái Lan, một 
dự án kết hợp giữa Trung tâm công nghệ máy tính và Điện tử quốc gia 
(NECTEC), Tổ chức điện thoại Thái Lan, Chính quyền truyền thông Thái 
Lan và Bộ Giáo dục, đã đối mặt với một thách thức nó hoàn toàn không 
mong đợi. Xây dựng một hạ tầng mạng cho giáo dục ở Thái Lan nối 152 
trường cơ cở ở địa phương với Internet, nó tìm ra rằng các trường học ít khi 
sử dụng Internet như là một công cụ cho việc dậy và học. Nó nhanh chóng 
trở nên rõ ràng rằng việc thiếu các nguồn giáo dục chất lượng trên mạng 
trong ngôn ngữ bản địa, tiếng Thái, đã không khuyến khích được việc sử 
dụng Internet giữa các giáo viên và học sinh. 
SchoolNetThailand đã phải mở rộng các chương trình “tiếp cận phổ cập” 
bao gồm cả việc phát triển nội dung - bổ trợ bằng đào tạo- trong ngôn ngữ 
tiếng Thái. Vào tháng 9/1998, SchoolNetThailand uỷ quyền cho trường đại 
học Kasetstart  và Viện Thúc đẩy khoa học và công nghệ đào tạo tạo ra các 
trang web bằng tiếng Thái tại các cấp cơ sở về toán, vật lý, hoá học, sinh 
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học, kỹ thuật, môi trường và khoa học máy tính. Được gọi chung là “Thư 
viện số hoá”, những trang web này được đưa ra sau một năm sau. 
SchoolNetThailand cũng phát triển một trang web với các ứng dụng được 
gọi là “Bộ dụng cụ thư viện điện tử” cho phép các giáo viên tạo gia những 
bài dạy trên trang web bằng tiếng Thái. Giáo viên và học sinh cũng được 
đưa những chỉ dẫn về việc phát triển trang web. Vào tháng 5/2001 Thư viện 
số hoá đã bao gồm 1.113 bài học, phần lớn do các giáo viên lớp học tạo ra. 
Bổ xung với dự án “Thư viện số hoá” là việc sản xuất những tài liệu về phát 
triển đa phương tiện được gọi là “Giáo viên Thái 2000” bao gồm một quyển 
hướng dẫn in, một băng video và một CD-ROM. 
Những cố gắng phát triển nội dung của SchoolNetThailand cũng thu lợi 
được từ một chính sách quốc gia dẫn đầu bởi Văn phòng Văn hoá quốc gia 
gọi là “Hệ thống thông tin văn hoá Thái”. Chương trình này được có ý định 
thu thập thông tin về  văn hoá Thái và phổ biến thông tin này qua CD-ROM 
và Internet. Hiện tại, SchoolNetThailand mở rộng được gần 4,000 trường 
học trong mạng lưới của mình, với hơn 900 trong số đó có trang web riêng 
bằng tiếng Thái. Người ta hy vọng mở rộng việc cung cấp dịch vụ Internet 
cho khoảng 34,000 trường học trên toàn quốc trong những năm tới và tiếp 
tục dẫn đầu trong việc phát triển nội dung bản địa ở Thái Lan. 
Nguồn: NECTEC (Tháng 7/2002).ICT cho xoá đói giảm nghèo: Ví dụ về 
các chương trình và dự án ở Thái Lan. 
 
Một xu hướng khuyến khích đã được phát triển của mạng trường học quốc gia và 
khu vực, hay SchoolNets, hỗ trợ việc chia xẻ nội dung và thông tin - hướng dẫn 
giáo trình, các nguồn học và dạy, đăng ký các dự án hợp tác qua điện thoại, danh 
bạ trường học và giáo viên, tài liệu dạy và giáo án, tài liệu về chính sách và 
nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng quản lý công nghệ và công cụ. 
Các nước như Úc, Pháp, Phần lan, Nhật, Canada, Thailand, Ghana, Nam Phi và 
Zimbabuê đều có mạng SchoolNets quốc gia. Chương trình Enlaces tại Châu Mỹ 
latin đã kết nối các trường học từ các nước nói tiếng Tây ba nha như Chilê, 
Paraguay, Costa Rica, Colombia và Peru. Tại Đông nam Á, các nỗ lực đang được 
thực hiện nhằm thử nghiệm mạng SchoolNets tại Philippin, Indonesia, 
Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, và liên kết những nước này với mạng 
SchoolNets quốc gia để tạo thành mạng SchoolNet khu vực Asean. 
Trong việc học qua trang web, các tiêu chuẩn kỹ thuật vể nội dung đã trở nên vấn 
đề sức ép. Việc tiêu chuẩn hoá cho phép các ứng dụng khác nhau chia xẻ nội 
dung và hệ thống học. Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nội dung, cấu trúc và các 
dạng thức thử nghiệm đã được đưa ra cho nên sự thao tác giữa các phần có thể 
tồn tại giữa các hệ thống quản lý khác nhau, đạt được trong việc giảm giá thành. 
Các tiêu chuẩn cần phải đủ chung để hỗ trợ tất cả các hình thái học và nội dung. 
Có thể đề cập đến là những sáng kiến thực hiện của Hệ thống quản lý cấu trúc 
(IMS), Việc học phân phối tiên tiến/Hình thái học chia xẻ theo khoá 
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(ADL/SCORM), Uỷ ban đào tạo cơ bản trên máy tính của ngành hàng không 
(AICC) và Dự án châu Âu ARIADNE, khi một vài tiêu chuẩn họ đưa ra đã được 
áp dụng rộng rãi. 
Sự dễ dàng trong đó nội dung giáo dục của trang web có thể được lưu giữ, 
chuyển tải, nhân rộng và sửa đổi đã nêu ra những vấn đề về việc bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ. Chẳng hạn, việc xâm phạm sở hữu trí tuệ xảy ra khi các bài giảng 
được phát trên TV hay trên trang web cùng với các tại liệu đã có từ trước hay khi 
học sinh ghi lại những bài giảng này vào băng để xem sau đó? 
Trong khi các trường học và đại học có thể đã có những thoả thuận  uỷ quyền cho 
việc sử dụng những tài liệu nhất định cho các mục đích trên lớp, những thoả 
thuận này có thể không đủ rộng lớn để hỗ trợ cho việc chuyển tải qua viễn thông, 
ghi băng hay phân phát những tài liệu liên quan đằng sau lớp học.82 Tổ chức 
quyền sở hữu trí tuệ  thế giới của Liên hiệp quốc đang đi đầu trong những cố 
gắng quốc tế trong việc thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế cho bảo về quyền sở 
hữu trí tuệ mà không cùng lúc lấy đi việc tiếp cận và chia xẻ thông tin. Với giáo 
viên và học sinh, mỗi người trong số họ là những nhà xuất bản tiềm năng các tài 
liệu đa truyền thông trong sự hợp tác với công việc của những người khác, thông 
tin và đào tạo về việc sử dụng thiểu số về sở hữu trí tuệ cần là một thành tố quan 
trọng của các chương trình áp dụng ICT.83 

 

Những thách thức liên qua tới việc tài chính cho chi phí sử dụng ICT là 
gì? 
Một trong những thách thức lớn nhất trong sử dụng ICT trong giáo dục là việc 
cân bằng giữa các mục tiêu giáo dục với tính thực tiễn kinh tế. ICT trong các 
chương trình giáo dục yêu cầu sự đầu tư vốn lớn và các nước phát triển cần cân 
nhắc trong việc quyết định về mô hình ứng dụng ICT nào sẽ được giới thiệu và 
nhận ra trong phạm vi kinh tế. Đây là một vấn đề liệu những giá trị thêm vào của 
sử dụng ICT có hoàn lại được những chi phí, liên quan tới chi phí thay thế. Theo 
một cách khác, liệu việc học áp dụng ICT có là chiến lược hiệu quả nhất để đạt 
được các mục tiêu giáo dục mong muốn và nếu như vậy, điều gì là phương pháp 
và phạm vi thực hiện có thể được hỗ trợ trong các nguồn lực tài chính, nhân lực 
và các nguồn khác? 
Whyte đã gợi ý những nguồn lực về tiền tiềm năng sau cho sử dụng ICT 

1. Các nguồn viện trợ 
2. Quỹ công ích 
3. Đóng góp cá nhân, các hình thức gây quỹ 
4. Các hình thức hỗ trợ (thiết bị, tình nguyện viên) 
5. Hỗ trợ từ cộng đồng (các toà nhà cho thuê miễn phí) 
6. Phí hội viên 
7. Doanh thu từ các doanh nghiệp chính: 

- Kết nối (điện thoại, fax, Internet, trang web) 
- Tiếp cận trực tiếp máy tính tới người sử dụng 
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- Các dịch vụ văn phòng (máy copy, máy quét, hỗ trợ phát thanh) 
8. Doanh thu từ các hoạt động phụ thuộc 

- Các dịch vụ kinh doanh (word-processing, spreadsheets, chuẩn bị ngân 
sách, in, dịch vụ đón tiếp) 
- Các dịch vụ giáo dục (giáo dục từ xa, các khoá đào tạo) 
- Các dịch vụ cộng đồng (phòng họp, các sự kiện xã hội, thông tin bản địa, 
chuyển tiền từ xuất khẩu lao động) 
- Làm việc điện thoại và tư vấn. 
- Các hoạt động đặc biệt (khám bệnh từ xa) 
- Bán hàng (văn phòng phẩm, tem, đồ lặt vặt, vv).84 

 
Mối quan hệ đối tác giữa thành phần tư nhân và thành phần công tới các dự án 
thử nghiệm hoặc các dự án thực hiện ngắn là một chiến lược đạt được tiền từ các 
Bộ giáo dục tại các nước đang phát triển. Mối quan hệ đối tác này có thể nhiều 
dạng, bao gồm các tài trợ từ thành phần tư nhân với sự đóng góp của đối tác 
chính phủ, đóng góp về thiết bị và nội dung liên quan tới giáo dục do các tổ chức 
tới các trường công lập, và việc cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho việc lên kế 
hoạch, quản lý và tăng cường nguồn nhân lực từ mức bắt đầu. Các tổ chức đa 
phương và các tổ chức hỗ trợ quốc tế cũng đóng nhiều cố gắng trong ICT trong 
giáo dục tại các nước đang phát triển. 
Tuy nhiên việc thử nghiệm của các chương trình ICT là sự sống sót sau khi tiền 
tài trợ đã hết. Nhiều chương trình giáo dục ứng dụng ICT được tài trợ bởi các tổ 
chức tài trợ hay các công ty không thể duy trì bởi vì chính phủ thất bại với những 
tài chính cần thiết hoặc các cộng đồng địa phương không trong vị trí phát triển 
nguồn cần thiết để tiếp tục những chương trình này. Đó là trường hợp của một 
vài chương trình Hướng dẫn truyền thanh tương tác khởi xướng bởi USAID. Vì 
vậy, chiến lược hai phần là chìa khoá: sự hỗ trợ của chính phủ và huy động cộng 
đồng địa phương. 
 
Hộp 7: Coke là CNTT: Trách nhiệm xã hội của công ty trong kỷ nguyên 
thông tin 
 
Mối quan hệ đối tác ICT trong giáo dục của công ty Coca-Cola với các 
chính phủ, các tổ chức đa phương và các tổ chức phi chính phủ và những 
nhà giáo dục ở Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu từ 1997 với việc thiết lập 
trung tâm học tập Coca-Cola đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam.Coca-Cola đã mở rộng sự tiếp cận tới 4 nước khác trong khu vực là 
Philippin, Trung quốc, Malaysia và Úc, mang lại những cơ hội học trên 
mạng và các nguồn to mười ngàn người trẻ tuổi và cộng đồng của họ 
 
Việt Nam 
Đối tác: Coca-Cola, Bộ giáo dục và đào tạo và Hội thanh niên 
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Tài trợ: US$ 375.000 
Chương trình: 49 trung tâm học tập thiết lập tại các trường cơ sở và trung 
tâm thanh niên tại 33 tỉnh thành. Chương trình cung cấp sự tiếp cận tới 
Internet, sách và phần mềm giáo dục tới sinh viên và giáo viên. 
 
Úc 
Đối tác: Coca-Cola, Microsoft Úc và Quĩ Inspire 
Tài trợ: US$ 184.000 
Chương trình: Được đưa ra vào tháng 3 năm 2001. 10 “Trung tâm mạng 
Beanbag” cho những thanh niên kém thuận lợi tại khu vực nông thôn. 
Chương trình cung cấp sự truy cập Internet, đào tạo CNTT và các trang web 
địa phương cho thanh niên. 
 
Philippin 
Đối tác: Coca-cola, Vụ giáo dục và quỹ cho giáo dục CNTT và phát triển 
Tài trợ: US$ 450.000 
Chương trình: Đưa ra vào 4/2001. 15 trung tâm “ed.Venture” thiết lập tại các 
trường trung học cơ sở tại 6 tỉnh. Chương trình cung cấp sự truy cập Internet 
và các nguồn giáo dục dựa trên công nghệ và đào tạo cho giáo viên, học sinh 
và những nhà quản lý trường học. Trung tâm được sử dụng cho việc dạy kỹ 
năng ICT, toán, khoa học, Ngôn ngữ và lịch sử. Trung tâm được mở cho 
việc sử dụng của cộng đồng. 
 
Trung quốc 
Đối tác: Coca-Cola và Quỹ phát triển thanh niên Trung Quốc 
Tài trợ: US$ 400.000 
Chương trình: đưa ra vào 5/2001. 20 trung tâm “học trên mạng vì cuộc 
sống” được thiết lập tại các trường trung học cơ sở vùng xa trên toàn nước. 
Chương trình cung cấp sự truy cập Internet, nội dung giáo dục và đào tạo về 
kỹ năng ICT cho giáo viên, sinh viên và các cộng đồng địa phương. Các 
trung tâm được sử dụng cho việc dạy toán, tiếng Trung, tiếng Anh và lịch 
sử. 
 
Malaysia 
Đối tác: Coca-Cola, Bộ giáo dục và Chương trình phát triên liên hiệp quốc 
Tài trợ: US$ 360.000 
Chương trình: Đưa ra vào 3/2002. 6 trung tâm ICT được thành lập tại các 
trường trung học cơ sở tại các vùng nông thôn và ven đô. Chương trình cung 
cấp sự truy cập Internet không dây, phần mềm giáo dục và đào tạo cho sinh 
viên và giáo viên. Các trường học tham gia việc lồng ghép đào tạo với các 
phòng lab máy tính vào những bài giảng hiện tại. Trung tâm ICT cũng gấp 
đôi các trung tâm tiếp cận cộng đồng.  
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Đại diện Coca-Cola của Châu Á, ông Stuart Hawkins nói: “Điều này thật thú 
vị, việc mở rộng thế kỷ 21 với sự giúp đỡ của chúng tôi với giáo dục thanh 
niên châu Á. Chúng tôi biết rằng tìm ra cách bền vững lấp đi khoảng cách số 
là sự ưu tiên thật sự với nhiều nước ở châu Á và chung tôi cam kết giúp đỡ 
phần của mình. Chúng tôi làm điều này qua mối quan hệ đối tác với các 
chuyên gia và lãnh đạo địa phương. Chúng tôi cũng tập trung vào việc xây 
dựng mối sở hữu cộng đồng địa phương vào từng sáng kiến từ việc thực 
hiện. Điều này giúp đảm bảo tính bền vững qua thời gian”. 
 
Vấn đề tồn tại được thấy là liệu mỗi dự án cấp quốc gia này sẽ thật sự có 
tương lai nếu không có Coca-Cola. Viễn cảnh cho dự án Malaysia dường 
như tốt-xây dựng trong thiết kế chương trình là sự chuyển giao mối sở hữu 
và trách nhiệm vận hành với chính phủ Malaysia sau một năm. Tại 
Philippin, 15 trung tâm học từ xa với trường học đang thực hiện một số sự 
xâm nhập hướng tới tính bền vững thông qua sự tham gia của cộng đồng và 
xây dựng năng lực, mặc dù viễn cảnh cho thể chế hoá vẫn không rõ ràng. 
Nguồn: Coca-Cola Châu Á, Bảng biểu dự án. 8/2002 
 

ICT sẽ được sử dụng là viên đạn bạc giúp một nước đang phát triển loại 
bỏ những vấn đề về giáo dục? 
Nếu có một chân lý đã xuất hiện trong lịch sử tương đối tóm tắt của việc sử dụng 
ICT trong giáo dục, nó sẽ là thế này: Đó không phải là công nghệ mà là bạn sử 
dụng nó thế nào. Nói theo cách khác: 
“Việc bạn sử dụng công nghệ thế nào thì quan trọng hơn nếu bạn sử dụng toàn bộ 
nó và trừ khi ý nghĩ của bạn về sự thay đổi trong nhà trường đi cùng với việc mở 
rộng liên tục của ICT trong lớp học thì việc đầu tư công nghệ của chúng ta sẽ thất 
bại để phung phí tiềm năng của nó”.85 
 Công nghệ không nên điều khiển giáo dục, hơn thế, các mục tiêu giáo dục và 
nhu cầu cũng như nền kinh tế điều khiển việc sử dụng công nghệ. Chỉ với cách 
này các tổ chức giáo dục tại các nước phát triển có thể đưa ra một cách hiệu quả 
những nhu cầu chính cho người dân, nhằm giúp người dân nói chung đáp lại 
những thách thức và cơ hội tạo ra bởi nền kinh tế toàn cầu. Từ đó, ICT không thể 
tự chúng giải quyết những vấn đề giáo dục tại thế giới đang phát triển như là 
những vấn đề gốc rễ về đói nghèo, mất cân bằng xã hội và sự phát triển không 
cân đối. Điều mà ICT như là một công cụ giáo dục có thể làm, nếu như chúng 
được sử dụng cẩn thận là tạo động lực cho các nước đang phát triển mở rộng sự 
tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục. 
Sự cẩn trọng yêu cầu sự xem xét cẩn thận những vấn đề tương tác mà làm cơ sở 
cho việc sử dụng ICT trong trường học- chính sách và chính trị, phát triển hạ 
tầng, năng lực con người, ngôn ngữ và nội dung, văn hoá, công bằng, chi phí và 
các bài giảng và phương pháp sư phạm. 
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