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TÓM TẮT
Mục đích: Nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu rõ suy nghĩ của sinh viên Đại học Văn Lang
đối với việc học tiếng Anh qua hình thức trực truyến, cũng như đánh giá sự hiệu quả của hình thức
E-Learning đối với việc dạy và học tiếng Anh tổng quát trong Trường Đại học Văn Lang.
Phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu định tính (Qualitative
Research) với phương pháp Nghiên cứu trường hợp (Case Study). Công cụ nghiên cứu chính là
phỏng vấn chuyên sâu (In-depth Interviews). Sau khi thu thập dữ liệu, các đoạn ghi âm sẽ được
nghe lại để phân tích và kiểm chứng chéo.
Kết quả nghiên cứu: Hình thức học E-Learning không thực sự làm cho việc học tiếng Anh
tốt hơn. Nguyên nhân một phần từ việc sinh viên thiếu động lực học tập, có hành vi gian lận/đạo
văn, có thái độ trì hoãn học tập, học đối phó với thi cử và nguyên nhân sâu xa là sinh viên quá
quen thuộc với cách học tiếp nhận kiến thức vốn áp đảo trong giáo dục Việt Nam.
Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu này có thể được cải thiện bằng cách mở rộng
quy mô nghiên cứu trên các trường đại học khác ở Việt Nam để có một cái nhìn toàn diện hơn về
nhận thức của sinh viên đối với ứng dụng của E-Learning trong việc học tiếng Anh. Ngoài ra, một
nghiên cứu khác cũng nên được thực hiện để tìm hiểu về việc thiếu động lực học tập của sinh viên
và hậu quả của nó.
Từ khóa: EFL; E-Learning; Học tiếng Anh trực tuyến
Students' perceptions of E-Learning in EFL teaching and learning practices: A case
study of Non-English-major students
ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is to get an insight into students’ perceptions of E-Learning
as well as to evaluate the effectiveness of this platform in English teaching and learning practices
at Van Lang University.
Research methods: Qualitative research was employed. The main research instrument is Indepth Interviews. After the interviews, the recordings will be listened again, transcribed and crosschecked for a comprehensive analysis.
Research findings: E-Learning has not lived up to its potential for providing better English
learning experiences. This is partly because the students' lack of motivation and willingness to
learn, the act of cheating or plagiarism, and the test-centered teaching and learning strategies. The
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underlying reason is that students have deep-seated and long-held faith in passive learning with
teacher-centered lessons.
Implications for further and future research - This research can be improved by expanding
the scope of research into other universities in Vietnam to have a more comprehensive view on
students' perceptions of implementing E-Learning in English learning process. In addition, other
studies could be conducted to analyse the students’ lack of motivation and its consequences.
Keywords: EFL; E-Learning; Learning English online
1. Giới thiệu
Tổng quan: Trong xu thế toàn cầu hóa
hiện nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không
thể phủ nhận vì nó được dùng phổ biến trên thế
giới. Tuy nhiên nhiều sinh viên khi xin việc
không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng và
khả năng giao tiếp tiếng Anh. Lí do môt phần
là vì chương trình học ngoại ngữ quá nặng về
ngữ pháp, trong khi việc luyện phản xạ và giao
tiếp không được chú trọng; phương pháp dạy
và học nặng về thi cử và điểm số, thiếu thực
hành cho mỗi người học, đặc biệt là kĩ năng
nghe và nói; tốc độ học tập và nội dung không
phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích cá nhân của
người học. Điều này gây lo lắng không chỉ cho
sinh viên và phụ huynh mà cả giảng viên. Với
sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công
nghệ thông tin hiện đại vào giáo dục, người ta
đã chú ý đến việc nâng cao chất lượng đào tạo
tiếng Anh. Theo đó, cải cách giáo dục tiếng
Anh trực tuyến đã được Bộ Giáo dục tích cực
triển khai nhằm hướng tới xây dựng một xã hội
học tập mà ở đó mọi công dân đều có cơ hội
được học tập mọi lúc mọi nơi và học tập suốt
đời. Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên,
nhiều trường đại học hiện nay áp dụng
E-learning nhằm hướng đến hình thức giáo dục
đại học lấy người học làm trung tâm dựa trên
ứng dụng công nghệ thông tin. Cải cách đã có
kết quả trong việc giới thiệu các ý tưởng và lý
thuyết mới vào giáo dục tiếng Anh như là một
ngoại ngữ (EFL) và nghiên cứu có liên quan đã
được thực hiện để giới thiệu các phương pháp
giảng dạy sáng tạo.
Đặt vấn đề: Tuy nhiên cho đến nay vẫn
chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về những

trải nghiệm và nhận thức của người học đối với
hình thức học E-Learning.
Tầm quan trọng của nghiên cứu: Bài
nghiên cứu này cung cấp cho các nhà giáo dục
ở trường Đại học Văn Lang một cái nhìn sâu
sắc hơn về nhận thức của sinh viên đối với việc
học tiếng Anh trực tuyến với câu hỏi định
hướng nghiên cứu: Liệu nhận thức này có tác
động tích cực/tiêu cực gì đến việc học tiếng
Anh của sinh viên?
2. Cơ sở lý luận
2.1. Khái quát về E-Learning
Mô hình E-Learning giờ đây đã không còn
xa lạ trên thế giới. Trên thực tế, E-Learning đã
trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri
thức, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nước
trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Rất nhiều
tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực
E-Learning đã ra đời. Nhiều hình thức đào
tạo bằng E-Learning được hình thành như:
đào tạo dựa trên công nghệ, dựa trên web, đào
tạo trực tuyến và đào tạo từ xa. Theo Cyber
Universities, gần 90% trường đại học tại
Singapore sử dụng phương pháp đào tạo trực
tuyến, ở Mỹ con số này là hơn 80%. Tại Việt
Nam, bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với
các doanh nghiệp triển khai E-Learning và thi
trực tuyến chẳng hạn như cuộc thi “Thiết kế hồ
sơ bài giảng điện tử E-Learning” năm học
2009-2010.
a. Ưu điểm
Hiệu quả của phương pháp E-Learning đã
được chứng minh trong thực tế khi kết quả đạt
được từ phương pháp học E-Learning cao hơn
so với phương pháp học truyền thống và đem
lại nhiều lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên.
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Hjeltnes và cộng sự (2004) liệt kê một số lợi
thế của học tập trực tuyến: hiệu quả chi phí, dễ
học, tiết kiệm thời gian của giảng viên và sinh
viên, giúp việc dạy và học linh hoạt hơn và phá
bỏ rào cản về địa lí. Hartnett, George và Dron
(2011) tin rằng học trực tuyến giúp người dạy
và người học thoát khỏi nhiều sự ràng buộc,
thêm sự tự do về nội dung, không gian, phương
tiện truy cập và mở rộng phát triển mối quan
hệ. Đây có thể được coi là một trong các tính
năng đặc trưng của E-Learning. Một số chuyên
gia giáo dục quan sát thấy rằng các khóa học
trực tuyến có thể gia tăng số lượng, đa dạng đối
tượng người học và có tính tương tác cao hơn
so với các khóa học truyền thống (Rosenbaum,
2001).
Về phía người dạy, E-Learning có tính
tương tác cao dựa trên đa phương tiện, tạo điều
kiện cho người dạy quản trị, thiết lập liên lạc
với người học và trao đổi thông tin dễ dàng hơn
so với các lớp học truyền thống cũng như đưa
ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở
thích cho người học (Kamal và Eid, 2004).
Theo đánh giá của giới chuyên gia, những lợi
ích của E-Learning là không thể phủ nhận. Một
số nghiên cứu đã được thực hiện về chủ đề này
và nhiều bài báo khác đã được viết trên các khía
cạnh khác nhau của nó.
Đối với sinh viên, hệ thống E-Learning
làm biến đổi cách học cũng như vai trò của
người học. Người học đóng vai trò trung tâm
và chủ động trong quá trình học, có thể học mọi
lúc, mọi nơi nhờ sự trợ giúp từ phương tiện trực
tuyến. E-Learning cho phép người học có thể
học theo thời gian biểu cá nhân với tốc độ tùy
theo khả năng; có thể tùy chọn các nội dung
học, và làm chủ hoàn toàn quá trình học của
bản thân từ thời gian đến lượng kiến thức cần
học cũng như thứ tự học các bài. Đặc biệt tính
năng cho phép tra cứu trực tuyến những kiến
thức có liên quan đến bài học một cách tức thời
giúp người học duyệt lại những phần đã học
một cách nhanh chóng, tự do trao đổi với
những người cùng học hoặc giảng viên ngay
trong quá trình học. Các nhà nghiên cứu kết

luận rằng giáo dục trực tuyến cũng giúp những
người học chậm và cần nhiều thời gian để suy
nghĩ tham gia vào bài học vì đây là hình thức
học ít gây áp lực cũng như đem lại sự thoải mái
cho người học (Smith, 2001).
Mặc dù lợi ích của E-Learning đã trở nên
rõ ràng trong các giai đoạn khác nhau của cuộc
sống hiện đại, đặc biệt là trong giáo dục đại
học. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về những lợi
thế và bất lợi của nó giữa những người đề
xướng vẫn chưa được giải quyết (Kamal & Eid,
2004).
b. Nhược điểm
Một số vấn đề thường gặp liên quan đến
tính kỷ luật và tự giác học tập có thể kể ra như
sinh viên không nộp bài đúng yêu cầu hoặc tiến
độ làm chậm hơn so với thời gian quy định, tình
trạng gian lận như sao chép, nhờ người khác
làm thay hoặc đạo văn. Trong những trường
hợp này, khi sinh viên phải luôn cần đến một
“lực đẩy” từ các thầy cô, nhà trường thì phương
pháp học tiếng Anh trực tuyến dường như
không phải là sự lựa chọn thích hợp cho họ.
Phipps và Merisotis (1999) nói rằng mặc dù
E-Learning có nhiều lợi thế nhưng tỷ lệ bỏ học
rất cao khi so sánh với lớp học truyền thống.
Mặc dù, khóa học trực tuyến E-Learning
có thể tăng đối tượng người tham gia và có tính
tương tác cao hơn so với các khóa học truyền
thống (Rosenbaum, 2001) nhưng Ghaffari và
Emami (2011) lại liệt kê một số nhược điểm,
trong số đó là không có sự tương tác trực diện
giữa người dạy và người học về những vấn đề
phức tạp. Khi học tiếng Anh tại lớp, các chủ đề
khác nhau sẽ được xem xét và đánh giá theo
quan điểm của mỗi người học. Việc trao đổi
trực tiếp như vậy với thầy cô và bạn học cho
mỗi người học cơ hội được trình bày ý kiến của
mình một cách rõ ràng và sau đó được giảng
viên góp ý cho hoàn thiện hơn. Hildebrandt
và Teschler (2006) thậm chí còn nói rằng,
E-Learning không hẳn làm cho việc học dễ
dàng hơn, đơn giản hơn hoặc hiệu quả hơn so
với các phương pháp sư phạm truyền thống.
Trong khi giải quyết các vấn đề khác nhau
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mà sinh viên phải đối mặt trong E-Learning
Elango (2008) quan sát thấy rằng sinh viên học
trực tuyến không thể xác định nhu cầu học tập
thật sự cũng như không có mối quan tâm với
việc học trên hệ thống E-Learning. Cuối cùng,
Oppenheimer (1997) đã nghi ngờ về những lợi
thế của máy tính và học trực tuyến so với
phương pháp giảng dạy trong lớp học truyền
thống, và cho rằng E-Learning làm cho người
học lười suy nghĩ và nó giết chết sự sáng tạo
của người học.
2.2. Hiện trạng và thách thức trong giáo
dục tiếng Anh ở Việt Nam
a. Hiện trạng
Theo nghiên cứu của McCormick (2003),
các nước sử dụng tốt tiếng Anh có chất lượng
cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô ở
Việt Nam dạy tiếng Anh chỉ để phục vụ cho các
kì thi mà thiếu sự đầu tư về các kỹ năng khác
như nghe và nói. Động lực học tiếng Anh của
sinh viên chủ yếu là học để vượt qua kỳ thi chứ
chưa hướng đến kỹ năng thực hành ngôn ngữ
trong thực tế. Nguyên nhân này góp phần làm
cho chất lượng giảng dạy tiếng Anh giảm theo.
Khi bắt đầu thời kỳ đổi mới (khoảng năm
1986), tiếng Anh mới thực sự trở thành ngoại
ngữ chính ở trường trong hệ thống giáo dục
quốc dân. Tuy nhiên, dường như kết quả dạy
và học từ đó đến mãi những năm đầu thế kỷ 21
vẫn không đạt kết quả tốt như mong đợi. Đó là
lí do vì sao Chính phủ cho thực hiện Đề án
ngoại ngữ quốc gia 2008-2020 (1400/QĐ-TTg,
2008).
Theo báo cáo của EF vào năm 2018 thì
mức độ thành thạo tiếng Anh của người Việt
được xếp hạng ở vị trí 41 trong số 88 quốc gia,
thuộc mức độ thông thạo trung bình. Theo
thông tin từ Đại học Đà Nẵng năm 2012, khả
năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên còn yếu;
chỉ khoảng 20-30% sinh viên có thể theo học
tiếng Anh ở trường đại học, phần còn lại phải
học các lớp dự bị trước khi vào học lớp tiếng
Anh chính thức. Theo thông tin từ doanh
nghiệp thì trình độ tiếng Anh của sinh viên ra
trường chưa đáp ứng tốt nhu cầu trong công

việc; chủ yếu đọc hiểu được tài liệu, nhưng kỹ
năng giao tiếp, viết và thuyết trình còn yếu.
Theo khảo sát về Tích hợp CNTT trong giáo
dục tại Việt Nam, cải cách giáo dục tiếng Anh
trực tuyến là từ trên xuống, được khởi xướng
vào đầu tháng 3 năm 2012 và đã được thí điểm
ở quy mô lớn tại các trường đại học ở Việt Nam
(VVOB, 2012).
b. Thách thức
Các nghiên cứu có liên quan về cải cách
phương pháp dạy và học đã nhận ra những
thách thức trong E-Learning như lo lắng của
giảng viên với thiết kế bài giảng và hỗ trợ
người học với công nghệ hiện đại, cơ sở hạ tầng
và hiệu suất kém đối với việc tự giác học tập
của sinh viên trong E-Learning trở thành chủ
đề thảo luận sôi nổi nhất (Gu, 2005). Trong
khía cạnh này, hai câu hỏi cơ bản đặt ra: công
nghệ thông tin có thực sự giúp cải thiện hiệu
quả của việc học tiếng Anh cho sinh viên
không? Việc học tiếng Anh trực tuyến đã thay
đổi quá trình học tập của họ như thế nào? Dù
có những cải cách tốt hơn đối với E-Learning
nhưng nếu người học không sử dụng nó cho
đúng với mục đích đào tạo thì việc cải cách này
không thực sự có có ý nghĩa.Với những trăn trở
nêu trên, một nghiên cứu về nhận thức sinh
viên đối với dạy ngôn ngữ trong ứng dụng trực
tuyến mới có ý nghĩa thiết thực và cần thiết.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Công cụ: Nghiên cứu trường hợp
(Case Study)
Người nghiên cứu chọn phương pháp
nghiên cứu trường hợp vì nhận thấy cần làm
sáng tỏ về nhận thức của sinh viên đối với việc
học trực truyến. Thêm nữa, phương pháp
nghiên cứu trường hợp giúp thực hiện việc thu
thập dữ liệu trong môi trường tự nhiên so với
việc dựa vào các dữ liệu được cung cấp sẵn từ
các kết quả kiểm tra và các thống kê của nhà
trường (Bromley, 1986).
3.2. Thu thập dữ liệu
Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài trong khoảng
60 phút. Trong cuộc phỏng vấn, ngoài các câu
hỏi liên quan đến thông tin cá nhân của người
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tham gia, bảng khảo sát gồm có 05 câu hỏi
chính và một số câu hỏi mở rộng để làm tăng
tính tin cậy cho bài nghiên cứu. Các câu hỏi
đều xoay quanh kinh nghiệm học ngôn ngữ,
thái độ đối với việc học ngôn ngữ qua hình thức
E-Learning.
Các cuộc phỏng vấn được ghi âm và viết
lại. Sau đó, các câu trả lời đã được phân tích để
có cái nhìn sâu sắc về nhận thức của người học
trực tuyến.
3.3. Đối tượng nghiên cứu
Có 02 đối tượng tham gia trong nghiên cứu

này:
- 02 giảng viên phụ trách môn Anh văn cơ
bản. Các giảng viên đều dạy đủ 04 học phần
Anh văn bắt buộc (AV 1, 2, 3,4).
- 20 sinh viên năm 3 của Trường Đại học
Văn Lang. Lí do chọn sinh viên năm 3 là vì các
em đã hoàn thành xong tất cả các học phần Anh
văn (AV 1, 2, 3, 4) ở hai năm học đầu tiên. Các
sinh viên được chọn đều không rớt môn, không
nợ môn và có điểm bài tập E-Learning cao
(>90%) nhưng điểm bài thi giữa kì và cuối kì
(bài thi giấy) đều ở mức trung bình.

3.4. Câu hỏi khảo sát
Bảng 1
Các câu hỏi khảo sát về nhận thức của người dạy và học tiếng Anh theo hình thức E-Learning
STT

Câu hỏi

1

Giảng viên và sinh viên nghĩ gì về việc dạy và học tiếng Anh trực tuyến?

2

Sinh viên có động lực đối với mô hình học trực tuyến không?

3

Sinh viên có gian lận trong các hoạt động học tập trực tuyến không?

4

Cách đánh giá nào được khuyến nghị cho hình thức học này?

5

Việc áp dụng E-Learning có giúp cho việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả hơn không?

Câu hỏi (1) mang đến cái nhìn tổng quan
về nhận thức cả tích cực và tiêu cực của sinh
viên và giảng viên về việc học trực tuyến, đồng
thời khai mở những yếu tố nào chi phối việc
học trực tuyến của sinh viên ở Đại học Văn
Lang. Tiếp theo, ở câu hỏi (2), động lực học tập
là yếu tố rất quan trọng, cần được quan tâm vì
động lực giúp định hướng, thúc đẩy hoạt động
học tập nhằm thỏa mãn nhu cầu làm chủ tri
thức của người học. Edmondson (2004) cho
rằng động cơ học tập bên trong xuất phát từ sự
yêu thích, niềm vui và nhu cầu thực sự; ngược
lại, động cơ học tập bên ngoài xuất phát từ tác
động của ngoại cảnh như sự khen ngợi, điểm
số, hay nỗi sợ thua kém. Tìm hiểu về động lực
học tập giúp các nhà giáo dục hiểu và có hành
động phù hợp nhằm chuyển hóa dần động cơ
bên ngoài thành động cơ bên trong của người

học. Từ việc tìm ra động lực thực sự của sinh
viên khi làm bài tập trực tuyến, cùng với kết
quả sau khi quan sát thấy hiện tượng bài tập
học trực tuyến điểm cao nhưng kết quả bài thi
thấp, vì vậy, với câu hỏi (3) giúp nhóm nghiên
cứu có thể tìm hiểu sâu hơn việc sinh viên có
gian lận trong các hoạt động trực tuyến hay
không và từ đó nhóm nghiên cứu cũng cho rằng
có thể đã có dấu hiệu gian lận trong học tập.
Anderman và Murdock (2007) giải thích rằng
sinh viên có hành vi gian lận khi phải chịu áp
lực điểm số. Nói cách khác, áp lực về điểm số
càng cao thì tình trạng gian lận càng phổ biến.
Với câu hỏi (4), nhóm nghiên cứu muốn biết
loại hình bài tập nào khiến sinh viên cảm thấy
thoải mái nhất khi làm, bởi vì chính những loại
bài tập sẽ khiến sinh viên ít căng thẳng và áp
lực. Từ đó, nhà giáo dục có thể lựa chọn dạng
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bài tập E-Learning để thiết kế phù hợp với thị
hiếu người học. Cuối cùng, với câu hỏi số (5),
nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu hiệu quả thực
sự của E-Learning cũng như có những điểm gì
cần khắc phục. Việc này dựa trên từng câu trả
lời sâu của người tham gia nghiên cứu, chứ
không chỉ dựa trên điểm số của sinh viên hay
các số liệu báo cáo tổng kết của nhà trường.
4. Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên
cứu
Phân tích dữ liệu: Đầu tiên, nhóm nghiên
cứu xem xét các bảng thống kê điểm số của
sinh viên trong suốt 04 học phần Anh văn. Sau
đó, phần thu âm của các cuộc phỏng vấn sẽ
được nghe lại và phân tích, kiểm định chéo để
tìm ra những lý do phía sau sự mâu thuẫn giữa
kết quả bài tập E-Learning và kết quả thi cuối
kỳ sau mỗi học phần.
Kết quả nghiên cứu: Sau đây là những điều
được tìm thấy trong nghiên cứu này.
Về phía sinh viên
a. Chủ động trong việc học: E-Learning
giúp sinh viên học tiếng Anh bằng nhiều cách
cụ thể như: kiểm soát thời gian học, địa điểm,
tốc độ và tự lựa chọn nội dung học tập hoặc các
công nghệ mới có thể tăng cường hứng thú học
tập hoặc sinh viên tiếp cận được nhiều nguồn
tài liệu học tập thú vị khác, bớt căng thẳng và
lo lắng trong thực hành tiếng Anh, đặc biệt là
kĩ năng Nghe.
“Em thích làm bài trên Ezone vì em có thể
mở Google lên tra từ điển ngay. Ngoài ra, trong
lúc làm bài, đôi khi em cũng mở các tab khác
để chơi game, sau đó quay lại làm tiếp.”
Tuy nhiên bất chấp những lợi ích này, sinh
viên đều cho rằng việc học tập chủ động sẽ rất
khó nếu không có sự hướng dẫn bài bản từ
giảng viên vì đa số sinh viên thiếu kĩ năng tự
định hướng và lựa chọn kiến thức nào là quan
trọng và cần thiết. Thêm nữa, sinh viên mất
nhiều thời gian hơn khi phải tự tìm ra lời giải
thích cho một câu trả lời sai vì trên hệ thống
E-Learning chỉ cung cấp đáp án chứ không đi
sâu vào giải thích.
“…có mấy câu hỏi viết lại câu, em thử hết

các cách mà đáp án báo sai. Em cũng không
biết mình sai chỗ nào nữa ạ.”
“có bài tập How much/How many (Anh
văn 1) hỏi toàn những kiến thức lạ lùng không
có trong bài học, em không biết làm sao luôn.”
Một điều quan trọng hơn, sinh viên thú nhận
rằng có tình trạng gian lận khi làm bài tập ELearning như là chép bài của bạn hay tệ hơn là
để cho bạn làm giúp hoàn toàn chứ không tự làm.
“bạn em làm bài xong thì làm luôn giúp
em, vì tụi em dùng chung máy tính nên bạn em
làm cho nhanh ạ…”
b. Bài giảng truyền thống: Mỗi sinh viên
được phỏng vấn đều nhấn mạnh tầm quan trọng
của bài giảng và giảng viên trong việc dạy tiếng
Anh như là một ngoại ngữ (EFL). Mặc dù việc
học theo hình thức E-Learning đã cung cấp
nhiều tài liệu nghe và đọc nhưng sinh viên vẫn
cho rằng bài giảng là phương pháp hiệu quả
nhất để nắm vững các kiến thức.
“…em đi học, nghe cô giảng bài rồi về làm
bài Ezone. Nếu không đi học trên lớp thì vào
bài tập Ezone, em đều phải mở Google ra dịch
lại mới làm được.”
Cách dạy học truyền thống theo hướng
thầy nói trò chép đã chiếm ưu thế trong giáo
dục Việt Nam từ nhiều thế kỉ. Không một sinh
viên nào cho rằng E-Learning là một phương
pháp học tập chủ đạo mà đơn thuần chỉ là một
công cụ bổ trợ cho bài giảng truyền thống, vốn
được cho là một nguồn cung cấp kiến thức
trọng tâm cho các kỳ thi.
“Bài tập Ezone chỉ để hỗ trợ, chứ nếu
không đi học nghe giảng mà chỉ ngồi làm bài
tập online thì em sợ là không đủ kiến thức đi
thi. Với lại, đi học có nhiều điều dặn dò, nhấn
mạnh về nội dung ôn tập kiểm tra, mà trên
Ezone thì không có.”
Về phía giảng viên
- Các giảng viên cho rằng sinh viên
không nghiêm túc trong việc học theo hình
thức E-Learning, và kiểu học này chỉ có ích với
những sinh viên có động lực học. Điều này là
trùng hợp giữa hai bên giảng viên và sinh viên.
Từ các kết quả được báo cáo trên hệ thống E-
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Learning của giảng viên, có thể dễ dàng quan
sát được việc sao chép bài tập của sinh viên từ
bạn bè, cũng như việc sinh viên chỉ làm bài
để điểm danh đủ bài tập. Ngoài ra, bài tập
E-Learning tạo cho sinh viên “cơ hội” để chần
chừ trong việc làm bài, khuyến khích sự trì
hoãn trong học tập (Azam và Emami, 2001).
Do đó câu trả lời cho câu hỏi số (2) và (3) là
sinh viên không thực sự có động lực để học
theo hình thức E-Learning và thực sự có những
hành động gian lận/đạo văn.
“Sinh viên để sát hạn chót mới bắt đầu
làm bài. Các em còn lập ra nhóm làm bài,
phân công từng em phụ trách từng unit, rồi
mỗi em sẽ làm hết nội dung mình phụ trách
cho cả nhóm.”
- Đối với câu hỏi số (4), câu trả lời của cả
sinh viên và giảng viên là dạng câu hỏi trắc
nghiệm (quiz). Bởi vì các dạng bài tập khác
như điền vào chỗ trống (gap-filling task) hay
viết lại câu (sentence transformation) đòi hỏi
người học phải viết đúng chính xác từng chữ so
với đáp án được lập trình sẵn, trong khi đây là
các dạng bài tập mang tính linh hoạt cao. Điều
này gây khó khăn cho giảng viên trong việc
chấm và đánh giá cũng như khiến sinh viên
hoang mang vì không rõ phải làm như thế nào.
“Các bài tập Viết lại câu rất khó chấm
điểm. Cùng một câu có nhiều cách viết lại,
nhưng mà lại chỉ có một câu trả lời đúng duy
nhất được lập trình sẵn, sinh viên làm đúng hệ
thống cũng báo sai…”
“Chỉ có dạng bài tập trắc nghiệm là dễ xử
lý thôi, nhưng các bài tập Chia thì động từ
(Verb Tense) mà dạng điền vào chỗ trống thì
không ổn lắm, vì có những chỗ trống có thể
điền nhiều hơn một đáp án.”
- Bởi vì những lý do đã được tìm ra gồm:
thiếu động lực học tập, có hành vi gian lận/đạo
văn, có thái độ trì hoãn học tập, câu trả lời cho
câu hỏi số (5) là hình thức học E-Learning
không làm cho việc học tiếng Anh tốt hơn.
Điều này được kiểm định bởi thành tích chung
của sinh viên trong các kì thi (dù điểm bài tập
E-Learning khá cao, kiến thức về tiếng Anh

của sinh viên vẫn không được cải thiện.)
5. Thực hành đạo đức trong nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu quyền riêng tư
của những người tham gia được đảm bảo bằng
cách để tên của họ ẩn danh. Những người tham
gia sẽ được cung cấp một mẫu giải thích chi tiết
những gì họ sẽ làm, người mà họ có thể liên hệ
để khiếu nại hoặc đặt câu hỏi và làm thế nào để
rút khỏi nghiên cứu. Những người tham gia sau
đó sẽ được yêu cầu ký vào một mẫu đơn đồng
ý để đảm bảo rằng họ hiểu tất cả các điều khoản
thỏa thuận. Khảo sát sẽ được thực hiện trong
thời gian nghỉ vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng
vào thời gian học.
6. Thảo luận
Hai yếu tố trong giáo dục truyền thống ở
Việt Nam đã được xác định là chi phối lớn vào
nhận thức của sinh viên đối với việc học tiếng
Anh theo hình thức E-Learning.
6.1. Học bằng cách tiếp nhận thay vì
khám phá
Trong giáo dục truyền thống của Việt
Nam, giáo viên và sách giáo khoa có sức mạnh
trong việc cung cấp kiến thức. Người học tin
rằng giáo viên và sách giáo khoa luôn có kiến
thức và câu trả lời đúng (Flowerdew, 1998) và
vì thế sinh viên đại học sẽ hướng về giảng viên,
mong muốn giảng viên nói cho họ biết họ cần
làm gì và làm thế nào. Khi không có sự hướng
dẫn từ người thầy, người học thường cảm thấy
hoang mang. Đây là đặc trưng tiêu biểu của
cách học tiếp nhận.
Ngược lại, học bằng cách khám phá là quá
trình tự định hướng và tự hướng dẫn, trong đó
người học thu thập và xử lý thông tin có liên
quan. Trong một mô hình học tập như vậy,
việc học của sinh viên không phải là đón nhận
và ghi nhớ kiến thức mà là khám phá và tìm
tòi. Điều này khuyến khích sự sáng tạo cũng
như giảm bớt sự phụ thuộc vào giảng viên và
giáo trình.
Kết luận rút ra là năng lực kém trong việc
học tập tự chủ của sinh viên có thể được quy
cho sự áp đảo của mô hình học tiếp nhận trong
nền giáo dục Việt Nam đã ăn sâu vào tư tưởng
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người học và làm mất đi khả năng tự định
hướng học tập của sinh viên. Vì vậy, kỹ năng
học tập theo hướng khám phá sẽ không
tự nhiên xảy ra chỉ bằng cách áp dụng
E-Learning, mà sẽ đòi hỏi sự cải cách rất sâu
sắc từ cốt lõi của việc giáo dục.
6.2. Học đối phó
Hệ thống đánh giá trong giáo dục gây
nhiều căng thẳng về việc đạt điểm cao trong
các kỳ thi, từ đó dẫn đến tình trạng học đối phó.
Sinh viên thường cho rằng nhiệm vụ chính của
họ là đạt được điểm số xuất sắc bởi vì bất kể họ
tham gia tích cực như thế nào trong các hoạt
động và thảo luận trên lớp thì thành tích bài thi
là phương tiện quan trọng nhất để đánh giá xem
họ có là người học xuất sắc hay không.
Để giúp sinh viên đạt được điểm cao hơn,
giảng viên thường sẽ ôn tập trước kỳ thi cũng
như cho sinh viên ghi nhớ tất cả những điểm
chính, ví dụ như câu trả lời đúng cho câu hỏi.
Điều này đã dẫn đến chiến lược học tập định
hướng theo kỳ thi của sinh viên Việt Nam.
Cho đến nay không có cách đánh giá nào
đo lường hiệu suất của sinh viên ở giáo dục trực
tuyến một cách thỏa đáng. Giảng viên chỉ nhìn
vào số lần và thời gian truy cập tài liệu cũng
như bài tập sinh viên gửi lên hệ thống làm cơ
sở đánh giá, nhưng những điều này cũng chưa
đủ để chứng minh sự tiến bộ và hiệu suất của
sinh viên trong quá trình học tập.
Do đó, các kỳ thi truyền thống đang và sẽ
tiếp tục trong một thời gian dài và đồng thời

là phương tiện chính để đánh giá người học ở
Việt Nam. Nếu hệ thống đánh giá không có
những thay đổi cơ bản thì định hướng giáo dục
lấy người học làm trung tâm vẫn chưa thực
hiện được.
7. Kết luận và khuyến nghị
7.1. Kết luận
Trong báo cáo này, các tác giả nghiên cứu
và phân tích nhận thức của sinh viên Đại học
Văn Lang đối với việc dạy và học tiếng Anh
theo hình thức E-Learning. Mặc dù trước đây
cũng có khá nhiều bài viết về E-Learning ở
những mức độ liên quan như đã đề cập, nhưng
nghiên cứu này giúp giảng viên cũng như các
nhà giáo dục có cái nhìn sâu hơn nữa về
nhận thức của người học đối với ứng dụng
E-Leaning trong dạy học ngôn ngữ ở bậc đại
học. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở quy mô
nghiên cứu nhỏ tại Đại học Văn Lang và kết
luận rút ra từ nghiên cứu này là định hướng
thay đổi vai trò người học - lấy người học làm
trung tâm- cùng với ứng dụng E-Learning
trong việc dạy tiếng Anh trong thời gian gần
nhất là điều không thể.
7.2. Khuyến nghị
1. Một nghiên cứu toàn diện hơn và ở quy
mô lớn hơn cần được thực hiện để đánh giá
hiệu quả của E-Learning ở các trường cao đẳng
và đại học khác.
2. Một nghiên cứu khác nên được thực
hiện để tìm hiểu sự thiếu động lực học tập của
sinh viên và hậu quả của nó
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