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Khảo sát về Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam 
Báo cáo tóm tắt Đợt khảo sát lần 2 

 

Bảng báo cáo này sẽ trình bày kết quả thu được trong đợt khảo sát lần 2 về tích hợp CNTT trong 
giáo dục tại Việt Nam. 26 người đã tham gia đánh giá 10 lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo  
cũng như 97 mục tiêu và các ưu tiên và 34 công nghệ (đã được xác lập ở đợt khảo sát đầu tiên) 
với thang điểm từ 1 đến 10 (1: không quan trọng đến 10: rất quan trọng). Nghiên cứu này có 2 
mục tiêu:  

- Đạt được sự đồng thuận về những ưu tiên trong tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam;  

- Xác định lĩnh vực hợp tác và tập trung vào nỗ lực hợp tác của các bên liên quan chính tại 
Việt Nam.  

Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng trung bình cộng của các câu trả lời là phép đo tầm quan 
trọng của từng lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục, mục tiêu và ưu tiên. Để đo sự đồng 
thuận, chúng tôi sử dụng độ lệch chuẩn (SD) đo mức độ phân tán của câu trả lời đối với giá trị 
trung bình. 

Các lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục 
Các lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục đều đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng, trừ 
lĩnh vực số 8 “Tầm nhìn quốc gia về tích hợp CNTT trong giáo dục” (SD >= 2.00). Tất cả các 
lĩnh vực đều được đánh giá là quan trọng (Mean >= 7.00), trong đó có 5 lĩnh vực (1, 2, 3, 8 và 9) 
được đánh giá là rất quan trọng (Mean >= 8.00) (xem phụ lục 1).  
 
Mục tiêu và ưu tiên về tích hợp CNTT trong giáo dục đến năm 2020 
Trong số 97 mục tiêu và ưu tiên đối với CNTT đến năm 2020 đã đạt được sự đồng thuận về tầm 
quan trọng ở 62 mục tiêu và ưu tiên (25 mục được đánh giá là quan trọng, 32 mục được cho là 
rất quan trọng, 5 mục được đánh giá là vô cùng quan trọng). Phụ lục 2 là danh mục các mục tiêu 
và ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Phụ lục 3 là 35 mục không đạt được sự đồng 
thuận được sắp xếp từ thấp đến cao. Qua phần nhận xét của người tham gia khảo sát ta thầy ở 
những mục này đếu có các ý kiến nhận xét trái chiều. 

Ở Báo cáo chi tiết, chúng tôi sẽ trình bày tổng quan về giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của cả 
97 mục tiêu và ưu tiên. Đối với mỗi một mục tiêu chúng tôi đều đưa ra những nhận xét định tính 
thu được từ người trả lời khảo sát cũng như cung cấp phân tích ngắn về các kết quả thu được. 

 
Hoạt động tiếp theo 
 
62 mục đạt được sự đồng thuận sẽ được chia sẻ trong cuộc họp về tích hợp CNTT trong giáo dục 
với các bên liên quan để tăng cường hợp tác giữa các bên. Sẽ thảo luận về cách sử dụng các mục 
tiêu và các ưu tiên như thế nào để cải thiện nền giáo dục tại Việt Nam. 
 

Đối với 35 mục chưa đạt được sự đồng thuận: các bên liên quan (đã tham gia đợt khảo sát thứ 2) 
sẽ được mời tham gia vào đợt khảo sát thứ 3 và là đợt khảo sát cuối cùng để rà soát từng mục, 
xem xét giá trị trung bình và sau đó đánh giá lại các mục (tham khảo bản báo cáo này); hoặc để 
xác định lý do còn chưa đạt được sự đồng thuận. Ở đợt khảo sát cuối cùng này, người tham gia 
sẽ nêu tầm nhìn của mình về vai trò của tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam trong tương 
lai và hình dung diện mạo nền giáo dục Việt Nam vào năm 2020. 
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Phụ lục 1: Đánh giá 10 lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục 

Lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục GTTB Độ lệch 
chuẩn 

Cơ sở hạ tầng và nguồn lực trong trường học (1) 8.15 1.85 
Phương pháp dạy và học(2) 8.81 1.33 
Phát triển chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo trường học (3) 8.85 1.38 
CNTT trong chương trình quốc gia(4) 7.77 1.48 
Cộng đồng/đối tác(5) 7.50 1.53 
Đánh giá(6) 7.88 1.84 
Đánh giá và nghiên cứu(7) 7.58 1.94 
Tầm nhìn quốc gia về CNTT trong giáo dục(8) 8.31 2.07 
Kế hoạch và chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục(9) 8.46 1.70 
Bổ sung kế hoạch và chính sách (10) 7.92 1.88 
 
 

Phụ lục 2: 62 mục đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng – được xếp hạng từ mức vô 
cùng quan trọng đến mức ít vô cùng quan trọng (giá trị trung bình) 

Các mục tiêu và ưu tiên vô cùng quan trọng  
Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn
2.12. Khuyến khích kĩ năng tự học, tự hoàn thiện bản thân 9.23 1.07 

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

2.11. Khuyến khích học hợp tác và kĩ năng làm việc theo nhóm 9.12 0.95 
2.5. Khuyến khích học hợp tác 9.04 1.15 
1.6. Truy cập internet wifi tại tất cả các trường cao đẳng, đại học  9.00 1.17 
Các mục tiêu và ưu tiên rất quan trọng 
Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn
1.7. Hệ thống quản lí học tập tại tất cả các trường cao đẳng, đại học  8.96 1.46 
2.9. Khuyến khích sáng tạo  8.96 1.15 
9.5. CNTT là phần không tách rời trong kế hoạch phát triển của nhà trường 8.92 1.23 

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

2.10. Khuyến khích kĩ năng ngôn ngữ 8.62 1.24 

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

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

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

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

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

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

9.3. Đưa công tác phát triển chuyên môn của giáo viên vào trong kế hoạch 
và chính sách quốc gia về CNTT trong giáo dục 8.54 1.45 
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8.1. Tầm nhìn tập trung vào giáo dục và học tập 8.46 1.45 

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

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

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

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

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

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

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

8.31 1.44 

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Khuyến khích học qua trải nghiệm  8.08 1.98 

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

2.6. Khuyến khích hoạt động ngoài giờ lên lớp để phát triển toàn diện 8.04 1.43 
4.5. Khuyến khích e-learning 8.04 1.93 

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

Các mục tiêu và ưu tiên quan trọng 
Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn
3.3. Tập huấn về CNTT cho cán bộ phát triển tài liệu (nội dung kĩ thuật số) 7.96 1.71 

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

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

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

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

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

6.7. Các ứng dụng CNTT hỗ trợ học sinh tự đánh giá kết quả đạt được 7.92 1.47 
3.2. Bồi dưỡng chuyên môn (môn học) cho giáo viên 7.88 1.24 
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4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các môn học 7.81 1.72 

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

7.81 1.79 

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

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

5.13. Tăng uy tín của trường học đối với phụ huynh học sinh và cộng đồng 7.73 1.95 
2.16. Ứng dụng CNTT trong và ngoài trường học 7.69 1.52 

5.12. Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh học sinh và cộng đồng trong 
giáo dục (giáo dục phổ thông) 7.69 1.96 

6.9. Đánh giá đồng đẳng (được CNTT hỗ trợ) 7.69 1.78 
4.4. Lớp chuyên về CNTT 7.62 1.88 
7.3. Đánh giá quá trình, đánh giá kết quả ứng dụngCNTT trong giáo dục 7.58 1.86 

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

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

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

3.9. Bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và đào tạo 7.35 1.90 
1.10. Có nhiều phần mềm môn học 7.27 1.97 
6.1. Đánh giá hồ sơ học tập (liên môn) 7.12 1.99 
1.2. Máy tính tại lớp học ở tất cả các trường 7.04 1.51 
 
 

Phụ lục 3: 35 mục không đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng – được xếp hạng từ 
mức ít đồng thuận nhất đến mức đồng thuận cao nhất (độ lệch chuẩn) 
 

Mục Mô tả GTTB Độ lệch chuẩn
2.17. CNTT thay thế một phần cho giáo viên nếu thiếu giáo viên  5.96 2.82 

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

1.8. Tại tất cả các trường cao đẳng, đại học, sinh viên tự mang các thiết bị 
của họ (máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng ...) 6.92 2.43 

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

5.10. Cộng đồng học tập địa phương và quốc tế về các vấn đề môi trường 
và phát triển bền vững 6.85 2.40 

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

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

4.1. Các kiến thức, kĩ năng CNTT cơ bản trong chương trình quốc gia ở 
tất cả các cấp  7.58 2.30 

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

5.7. Cộng đồng hợp tác liên trường 7.42 2.25 
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8.3. Tầm nhìn đi đôi với hiện trạng kinh tế, văn hóa và các hoạt động 
đang được thực hiện 7.31 2.24 

8.2. Tầm nhìn tập trung vào hoạt động thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa, 
chính sách và việc thực thi (được CNTT hỗ trợ) 7.46 2.23 

5.6. Các trường có cộng đồng học tập để giáo viên bộ môn có thể hỗ trợ 
và giúp đỡ nhau 8.00 2.19 

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

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

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

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

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

7.38 2.14 

3.14. Cộng đồng học tập (hay cộng đồng thực hành) cho giáo viên (ví dụ 
như Edunet)  8.00 2.14 

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

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

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

3.5. Tập huấn tiếng Anh về CNTT trong giáo dục 7.54 2.10 

1.5. 
Các trung tâm nguồn mở tại tất cả các trường có tiếp cận với máy ảnh 
kĩ thuật số, máy quét, máy in, máy quay kĩ thuật số, máy ghi âm, hệ 
thống video conference, phần mềm môn học… 

7.73 2.07 

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

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

2.2. Khuyến khích phong cách học đa giác quan 7.85 2.05 
3.7. Tập huấn kĩ năng quản lí để phát triển các kĩ năng của thế kỉ 21 8.23 2.05 
4.7. Số hóa toàn bộ sách giáo khoa 6.77 2.05 
1.4. Truy cập Internet trong lớp học tại tất cả các trường 7.46 2.04 
6.2. Đánh giá sự phát triển toàn diện của học sinh 7.77 2.03 
6.3. Đánh giá quá trình, đánh giá dựa trên năng lực 8.31 2.02 

6.4. Đánh giá đi đôi với chương trình dạy và học được xây dựng theo 
năng lực và các phương pháp dạy và học tích cực 8.31 2.02 

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

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

 


