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Tóm TắT

Cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi vị thế của giáo dục đào tạo. Chỉ số phát triển giáo dục đào tạo 
(GDĐT) và khoa học công nghệ (KHCN) có tác động trực tiếp đến chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của 

các quốc gia, làm thay đổi mô hình chức năng đào tạo. Hoạt động của nhà trường rộng mở, đa dạng gắn bó chặt 
chẽ với nhu cầu xã hội. Công nghệ thông tin và truyền thông trở thành công cụ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi 
trong giáo dục đại học, làm thay đổi cơ bản nguồn tri thức và phương pháp tổ chức học tập.
Từ khóa: Cách mạng công nghệ 4.0, mô hình, phương pháp tổ chức học tập, trường đại học.

Hiện nay, thế giới đang ở trong giai đoạn 
bản lề của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 với trung tâm là sự phát triển trí tuệ 
nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ nano, 
công nghệ sinh học,... Sự phát triển mạnh 
mẽ và kỳ diệu của công nghệ đã làm thay 
đổi nhiều mặt của đời sống xã hội. Sự hội 
tụ của nhiều ngành công nghệ làm thay đổi 
căn bản cách thức con người sinh sống, làm 
việc và giao tiếp với nhau. Những thay đổi 
này mang tính lịch sử cả về quy mô, tốc độ 
và phạm vi[1]. Giáo dục đại học là một lĩnh 
vực có sự tác động lớn, nhất là vào thời điểm 
cần phải thay đổi căn bản.

1. Thay đổi vị thế và mô hình  
đào tạo

Cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang 
làm thay đổi vị thế của GDĐT. Khác với các 

xã hội trước đó: xã hội nông nghiệp, công 
nghiệp và hậu công nghiệp, kinh tế tri thức 
và xã hội thông tin, nền kinh tế chủ yếu 
dựa vào tri thức. Giá trị hàng hóa dịch vụ 
chủ yếu phụ thuộc vào hàm lượng tri thức 
và công nghệ. Chỉ số phát triển GDĐT và 
chỉ số phát triển công nghệ có tác động trực 
tiếp đến chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của 
các quốc gia và trở thành động lực chủ yếu 
của phát triển. Yêu cầu của kinh tế tri thức 
và KHCN làm thay đổi quan niệm về chất 
lượng GDĐT – chủ thể quyết định là nguồn 
nhân lực được đào tạo có chất lượng cao, có 
vai trò chi phối, sẽ là nền tảng tạo ra tri thức 
cho một xã hội sáng tạo. CMCN 4.0 làm thay 
đổi mô hình GDĐT từ đại học truyền thống 
sang các loại hình đại học: Đại học sáng tạo, 
Đại học nghiên cứu, Đại học hướng doanh 
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nghiệp,... chức năng GDĐT và chức năng 
nhà trường có những thay đổi lớn:

GDĐT hướng vào việc hình thành nền 
tảng tri thức và là nền móng cho việc học tập 
suốt đời, tạo điều kiện cho người học phát 
triển tri thức và chuẩn hóa tri thức vào cuộc 
sống[2]. Nhà trường có chức năng mới, là nơi 
tổ chức học tập đa dạng và thường xuyên đổi 
mới, có khả năng đóng góp tích cực và năng 
động vào quá trình phát triển của đất nước. 
Không gian GDĐT rộng mở, không bó hẹp 
trong phạm vi nhà trường như một tổ chức 
cụ thể ổn định mà nó được thực hiện như 
một hệ thống, trong đó nhà trường là chủ 
thể có vị trí trung tâm luôn có mối liên hệ 
chặt chẽ với thế giới việc làm, doanh nghiệp, 
các công ty công nghệ, các trường đại học và 
các viện nghiên cứu trong và ngoài nước[3].

GDĐT mang đặc trưng thị trường và 
sự chọn lựa là đặc điểm nổi bật luôn có 
khả năng thích ứng với nhu cầu phục vụ 
của xã hội. Đặc điểm này có tác động trực 
tiếp đến xác định mục tiêu, cơ cấu ngành 
nghề, nội dung và phương pháp đào tạo 
phù hợp với người sử dụng và điều kiện 
của người học. Nhà trường tôn trọng cá 
tính cá nhân, không gò bó người học vào 
một kiểu đào tạo, một hướng học vấn mà 
mở ra nhiều hướng, nhiều sự lựa chọn, 
phát triển nhiều loại hình đào tạo đáp ứng 
yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất 
nước và phù hợp với điều kiện của người 
học, để không ai lâm vào ngõ cụt trên con 
đường học vấn.

Công nghệ thông tin với sức mạnh và 
sự cần thiết, trở thành một cấu phần quan 
trọng hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thực hiện 
nhiệm vụ GDĐT với nhiều hình thức:

+ Tin học hóa tài nguyên học tập: hệ 
thống giáo trình, thư viện điện tử, phòng 
học trực tuyến, phòng đa năng, thư viện 
điện tử, phòng thực hành ảo,...

+ Tin học hóa hệ thống quản lý đào tạo: 
tuyển sinh, theo dõi, đánh giá kết quả học 
tập và các hoạt động hỗ trợ đào tạo, kết nối 
giữa nhà trường và doanh nghiệp.

+ Tin học hóa các công trình nghiên cứu, 
các kết quả nghiên cứu, gắn kết quả nghiên 
cứu với sử dụng.

+ Tin học hóa cơ sở hạ tầng, chuyển giao 
công nghệ và quản lý trang thiết bị liên quan 
đến đào tạo.

2. Thay đổi nguồn tri thức và 
phương pháp tổ chức học tập

Trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa, 
nguồn tri thức có sự thay đổi căn bản. Nếu 
như trước đây, tri thức chủ yếu nằm trong 
sách vở, thư viện hoặc tùy thuộc vào trí nhớ 
của người thầy và được truyền bá chủ yếu 
trên giảng đường, thì ngày nay nhờ những 
tiến bộ về công nghệ, nhất là phổ dụng 
mạng internet và các công cụ truyền thông 
đa phương tiện, tri thức có sẵn chỉ là hữu 
hạn. Tri thức và quản trị tri thức từ chỗ là 
độc quyền của các nhà khoa học và nhà 
giáo thì ngày nay chúng đã được phổ dụng 
với nhiều hình thức chia sẻ phong phú và 
đa dạng có thể diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. 
Trong điều kiện như thế, mô hình tri thức 
mà người thầy thu thập, lưu giữ, quản trị, 
truyền bá trên giảng đường rất hạn hẹp. 
Nếu không xác định được điều này sẽ 
không tận dụng được tri thức rộng lớn của 
nhân loại và sẽ không tránh khỏi những bất 
cập, khủng hoảng về quản trị tri thức, hoặc 
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không đủ năng lực tiếp cận, nắm bắt khi 
đối diện với tri thức phong phú đa chiều 
của thời đại số hóa (cũng có thể do thiếu 
trình độ công nghệ và ngoại ngữ để giao 
tiếp, trao đổi, chia sẻ, chọn lựa, trong khi 
dùng nhiều sức lực và thời gian cho công 
việc giảng dạy truyền thống). Phải chăng 
đối diện với thách thức này đòi hỏi phải xây 
dựng mô hình tri thức mới và quản trị tri 
thức phù hợp với thời đại mới.

Về tổ chức học tập cũng có sự thay đổi căn 
bản. Lý thuyết giáo dục hiện đại cho rằng học 
tập là kiến tạo tri thức, vì vậy phương pháp 
dạy học được đổi mới mạnh mẽ với những 
hình thức phong phú theo hướng tích hợp 
phát triển năng lực, thực hiện hướng vào 
những vấn đề cụ thể một cách sáng tạo với 
những tình huống cụ thể. Chấp nhận sự 
khác biệt là nền tảng của sáng tạo. Nếu như 
trong giảng dạy truyền thống, việc truyền 
bá tri thức là đơn tuyên, giảng viên có chức 
năng truyền thụ tri thức một chiều, sinh 
viên là đối tượng tiếp thu thụ động, trong 
hình thức này phương pháp thuyết trình tỏ 
ra hữu dụng, còn để truyền bá tri thức trong 
thời đại số hóa phải cấu trúc lại chức năng 
của cả hai phía người dạy, người học và sự 
hỗ trợ đắc lực của công nghệ.

Đối với người dạy cần phải cấu trúc lại 
chức năng của người thầy, không chỉ là 
truyền thụ tri thức mà phải vươn lên để trở 
thành chuyên gia về khoa học chuyên ngành, 
đặc biệt là người tổ chức học tập có vai trò 
hướng dẫn truy cập tri thức, bồi dưỡng kỹ 
năng làm việc theo nhóm, tổng hợp những 
tri thức đơn lẻ để tạo ra những giá trị lớn 
hơn. Giảng viên không dạy cái mình có mà 
dạy cho sinh viên về năng lực làm việc và 
ở mức cao hơn là năng lực đổi mới sáng 
tạo, năng lực tự học, phát triển tư duy rèn 

luyện kỹ năng thực hành gắn với những tình 
huống cụ thể của cuộc sống[4]. Để thực 
hiện những chức năng trên đây, giảng viên 
cần có bản lĩnh đổi mới, không ngừng học 
tập, thông tuệ về khoa học chuyên ngành, 
có tri thức về công nghệ và nhuần nhuyễn 
về phương pháp dạy học hiện đại, am tường 
về tổ chức tri thức và quản trị tri thức. Kết 
hợp giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, 
gắn bó với thực tiễn cuộc sống đây là những 
nhiệm vụ song hành với giảng dạy. Kết quả 
nghiên cứu cộng với kiến thức thực tiễn sẽ 
cập nhật, bổ sung vào nguồn tri thức để có 
chiều sâu, gia tăng tính hấp dẫn của giảng 
dạy. 

* Đổi mới người học trong mô hình tổ 
chức học tập mới, người học giữ vị trí trung 
tâm vừa tiếp cận vừa kiến tạo tri thức. Mục 
tiêu học tập không chỉ học để biết mà học 
để làm và học để sáng tạo. Động cơ học tập 
cũng rõ ràng hơn: nâng cao năng lực tư duy 
kiến thức, kỹ năng để làm tốt hơn công việc 
của mình, trách nhiệm với gia đình và xã 
hội.

Để làm được những vấn đề trên đây học 
tập là một quá trình bất tận, học liên tục và 
học suốt đời, học ở bất cứ nơi đâu. Thành 
quả mỗi người tùy thuộc vào năng lực tư duy, 
đặc biệt là tư duy sáng tạo của con người thể 
hiện tính nhạy bén của trước những nguồn 
thông tin đồ sộ và thay đổi. Ngoài ra còn phụ 
thuộc vào trạng thái và quá trình tâm sinh 
lý[5]. Năng lực học tập và năng lực lao động 
sáng tạo để thích ứng với sự thay đổi vì “các 
đà biết luôn có hạn”. Trong việc tiếp cận tri 
thức, nhà trường có vai trò quan trọng: trang 
bị những là tri thức cơ bản, nhưng để hội đủ 
cần được bổ sung những tri thức, kỹ năng 
từ cuộc sống. Tri thức của bản thân không 
chỉ đến từ bên ngoài và cũng không tiếp cận 
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một cách thụ động mà ngược lại chính do 
người học tạo ra trong quá trình tích hợp và 
chuyển hóa vào năng lực của họ. Như vậy, 
quá trình học tập không chỉ là sự tiếp cận 
tri thức mà còn là quá trình kiến tạo tri thức 
và chuyển hóa tri thức vào năng lực thực 
hiện thông qua tiếp cận, tương tác với nhiều 
hình thức: học theo nhóm, theo chủ đề và 
nghiên cứu phát triển, tích hợp những tri 
thức đơn lẻ để tạo ra những giá trị lớn hơn 
để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo gắn 
với những tình huống cụ thể.

Với khả năng vượt trội của công nghệ 
thông tin và truyền thông người học sẽ có 
nhiều sự lựa chọn trong việc tiếp cận và lựa 
chọn tri thức, những kiến thức và kỹ năng 
mới có thể thực hiện những nhiệm vụ chức 
năng tổng hợp, tự đánh giá việc học tập của 
mình và chia sẻ các nguồn thông tin với 
người khác, có thêm nội lực để tương tác 
trong nhóm một cách chủ động tích cực 
hơn, có thêm năng lực nghiên cứu khoa học. 

3. Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà 
trường và doanh nghiệp:

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và 
doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện 
kỹ năng thực hành và triển vọng việc làm của 
sinh viên. Các sản phẩm nghiên cứu của nhà 
trường được thực nghiệm và triển khai thực 
hiện tại doanh nghiệp hướng tới GDĐH ứng 
dụng. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp 
nhà trường có địa bàn thực tập ổn định, 
nâng cao năng lực thực nghiệm, nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tháo gỡ 
khó khăn về tài chính, tăng cường hoạt động 
nghiên cứu nhờ nguồn ngân sách bổ sung từ 
doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp là động 

lực cho đổi mới sáng tạo, huy động được các 
chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào 
hoạt động của doanh nghiệp, bổ sung nguồn 
nhân lực được đào tạo tốt hơn.

Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh 
nghiệp đa dạng trong đó có hai hình thức 
sau đây:

- Hợp tác đào tạo: xây dựng và thực hiện 
chương trình, địa bàn để sinh viên thực tập, 
trải nghiệm tạo điều kiện để sinh viên thích 
ứng với đòi hỏi của thị trường lao động. Nhà 
trường đào tạo nguồn nhân lực khi doanh 
nghiệp có yêu cầu. Sử dụng sự tham gia 
của doanh nghiệp, là nguồn nhân lực tiềm 
năng tham gia giảng dạy, nghiên cứu và cả 
những vấn đề lớn của nhà trường: lựa chọn 
mô hình, nội dung phương pháp giảng dạy, 
nghiên cứu.

- Hợp tác nghiên cứu, lựa chọn và chuyển 
giao công nghệ, phối hợp nghiên cứu những 
vấn đề đặt ra từ hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Đưa kết quả nghiên cứu vào 
ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu. Hỗ trợ tinh thần sáng nghiệp và nâng 
cao tinh thần sáng nghiệp trong nhà trường.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nhà 
trường và doanh nghiệp mang lại lợi ích cho 
cả hai bên. Để đẩy mạnh quan hệ hợp tác có 
nhiều việc cần làm trong đó có ba việc lớn:

Một là, xác định mục đích và nhu cầu 
hợp tác, bổ sung, chia sẻ nguồn lực nâng 
cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu 
quả kinh doanh.

Hai là, bảo đảm những nguyên tắc cơ bản 
cùng có lợi và chia sẻ, có nguồn tài chính và 
nguồn nhân lực thực hiện.

Ba là, có niềm tin vào sự thành công.
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Mặc dù nguồn tài chính là yếu tố quan 
trọng, nhưng sự tin cậy lẫn nhau, sự gắn 
bó với chia sẻ vì mục tiêu chung còn quan 
trọng hơn.

Đổi mới mô hình và phương pháp đào 
tạo trong các trường đại học thích ứng với 
cuộc CMCN 4.0 là vấn đề lớn thiết thực có 
ý nghĩa thực tiễn ở nước ta. Trong những 
năm qua cùng với xu hướng phát triển của 
các nước trên Thế giới, hệ thống giáo dục 
đại học Việt Nam đã và đang có những bước 
phát triển mới với sự bùng nổ về quy mô, 
nhưng thật sự đang đối mặt với thách thức 
lớn về chất lượng và hiệu quả, sự bất cập về 
mô hình và phương pháp đào tạo, đã đến lúc 
tất yếu phải thay đổi. Cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0 là một cơ hội lớn để thay đổi vì: 

Không có gì vĩnh cửu chỉ có sự thay đổi mới 
có thể tạo ra những giá trị lớn hơn.
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summAry

The Fourth Industial Revolution has changed the role of education and training. Development index of edu-
cation and technology has a strong impact on the development index of country, modifies the instructional 

function of education. School activities are opened, associated with social demand. Information and commu-
nication technology has became a powerfull tool to use in higher education, fundamentally made changes in  
source of knowledge and learning organization.
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