
 
 

Tọa đàm khoa học: “Những rào cản trong áp dụng dạy học trực tuyến tại Đại học 

Quốc gia TP. HCM” 

Sáng ngày 5/5/2017, tại Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, Khoa Giáo dục phối hợp 

với phòng QLKH-DA tổ chức tọa đàm khoa học “Những rào cản trong áp dụng dạy học 

trực tuyến tại Đại học Quốc gia TP. HCM” do TS. Robert T. Connolly, Tổng giám đốc 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý Giao lộ trình bày. 

Đến dự tọa đàm có đại diện Ban chủ nhiệm, giảng viên Khoa Giáo dục, đại diện phòng 

QLKH-DA, các giảng viên, chuyên viên của các trung tâm, các trường đại học thành viên 

thuộc đại học Quốc gia TP.HCM (ĐQHG-HCM) và học viên, cựu học viên cao học của 

khoa Giáo dục cùng tham dự. 

Tọa đàm tập trung phân tích các yếu tố rào cản đối với việc áp dụng dạy học trực tuyến tại 

ĐQHG-HCM bao gồm nhận thức hạn chế về chất lượng và tính phù hợp của dạy học trực 

tuyến trong bối cảnh của Việt Nam; sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng công nghệ, khối lượng công 

việc của giảng viên; chính sách của trường và mối quan tâm về kỹ năng tiếng Anh của sinh 

viên; kỹ năng về công nghệ và sư phạm của giảng viên; qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm 

nâng cao nhận thức thái độ của các nhà quản lý, giảng viên, sinh viên khi ứng dụng và tham 

gia môi trường học trực tuyến.  

 

Buổi tọa đàm mang đến các góc nhìn mới về tình hình ứng dụng dạy học trực tuyến, nêu 

lên những rào cản, khó khăn có thật mà giảng viên, sinh viên, cũng như lãnh đạo tại ĐQHG-

HCM đang phải đối mặt. 



 
 

Nhiều giảng viên và học viên đã có những chia sẻ, suy nghĩ, quan điểm liên quan đến việc 

ứng dụng giảng dạy trực tuyến vào trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. 

Khoa Giáo dục 


