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ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO KHOA HỌC XÃ HỘI

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Công nghệ đã đi được một chặng đường dài kể từ khi chiếc máy tính đầu
tiên Z1 được sáng chế bởi một người Đức tên là Konrad Zuse tại phòng khách của
nhà bố mẹ ông ta vào năm 1936. Nó đã trở thành một phần rất cần thiết trong cuộc
sống hàng ngày và cứ thế phát triển với một tốc độ chóng mặt. Giờ đây chúng ta
không thể làm việc một cách hiệu quả nếu không sử dụng điện t hoại di động, thư
điện tử hay máy tính cá nhân. Một điều hiển nhiên là công nghệ đã giúp chúng đa ở
rất nhiều mặt trong việc phát triển xã hội. Hãy cùng xem công nghệ có thể làm gì
đối với một số mảng của khoa học xã hội.

Về kinh tế, việc sử dụng máy tính cá nhân và các công nghệ thông tin khác
đã cung cấp một cách làm việc mới, một lối suy nghĩ và cách kiếm tiền mới thông
qua cổ phiếu, trao đổi tiền tệ hoặc tiến hành các thông tin tài chính. Ngày nay các
ngân hàng không cần phải di chuyển hàng ngàn dặm để chuyển tiền cho các ngân
hàng khác, họ chỉ cần vài thao tác trên giấy tờ và vài cái nhấn nút để chuyển hàng
triệu USD qua mạng lưới hệ thống. Internets cũng đóng vai trò quan trọng trong
các lĩnh vực kinh tế và chứng khoán. Người ta không cần phải ngồi tại các sở giao
dịch để đặt lệnh, thay vào đó chỉ cần ngồi tại nhà, thưởng thức cà phê trong lúc
xem xét các mã chứng khoán cũng như  đặt lệnh mua/bán qua mạng. Việc quảng
bá thương hiệu qua internet và thư điện tử cũng trở thành một phương thức mới
dựa trên một số lượng lớn người vào mạng hàng ngày. Thẻ tiêu dùng cá nhân đang
trở thành một người bạn than trong ví tiền thay cho tiền mặt.

Giáo dục thừa hưởng rất nhiều lợi ích từ việc phát triển công nghệ. Chương
trình học từ xa trở thành việc bình thường. Nó rấ t phù hợp cho những người không
thể tới lớp thường xuyên nhưng vẫn có nhu cầu tham gia. Học từ xa đã mở rộng
lên tầm cao mới khi các trường đại học trên mạng xuất hiện một cách chính thức.
Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều chương trình học trên m ạng với đủ các
khóa học, từ quản trị kinh doanh tới công nghệ thông tin hay khoa học chính trị.
Trong các trường học, máy tính tạo ra cách học và làm bài tập mới. Ví dụ, sinh
viên không cần tới các trung tâm thiên văn để ngắm sao, thay vào đó họ có thể
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nghiên cứu chúng thông qua các hình ảnh, internet, và các chương trình mô phỏng.
Trong toán học, các đồ thị được vẽ rất nhanh trong vài giây sau khi nhập dữ liệu,
các phép tính được thực hiện chỉ trong vài phần nghìn giây. Cách giảng dạy cũng
tạo ra cách giao tiếp mới giữa giáo viên và sinh viên, máy chiếu và bài thuyết trình
trở thành phương thức chính trong việc giảng dạy, việc làm bài thi và chấm điểm
được thực hiện qua giao diện chấm điểm điện tử.

Trong lĩnh vực địa lý, lịch sử, công nghệ giúp chúng ta quay ngược thời
gian, tái tạo khủng long, bối cảnh tiền sử của trái đất, hạy hàng ngàn cây số dưới
mặt đất. Sinh viên có thể chứng kiến lịch sử thông qua nhiều đoạn phim, các nhà
khoa học có thể nghiên cứu các bí mật chiến tranh hoặc cấu tạo trái đất cũng như
các bộ lạc nguyên thủy, hay nguồn gốc loài người.

Hệ thống luật pháp và tâm lý học đã thay đổi đáng kể. Sự xuật hiện của
Internet gây ra nhiều vấn đề, nhiều thể loại phạm tội mới, do vậy luật pháp phải
được thay đổi để đối phó. Tin tặc ngày càng trở nên nguy hiểm, chúng đã cho luật
pháp thấy rằng chúng có thể làm nguy hại máy tính dễ dàng tới mức nào. Trẻ em
phát điên với trò chơi điện tử, nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống
giải trí hàng ngày nhưng các nhà tâm lý học nói rằng trò chơi điệ n tử không tốt và
nó đầu độc bộ não của trẻ. Cuộc chiến về tác hại của trò chơi điện tử đối với trẻ em
nổ ra giữa các nhà tâm lý học và các nhà sản xuất trò chơi điện tử đã diễn ra hàng
thập kỷ qua.

Trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, công nghệ đóng vai trò chính trong việc
giúp trẻ khuyết tật. Trẻ khiếm thị có thể được chữa bằng phương pháp laser, máy
trợ thính giúp trẻ khiếm thính thưởng thức âm nhạc. Công nghệ can thiệp rất sâu
vào các quá trình chẩn đoán, máy móc và các thiết bị quét có thể giúp phát hiện ra
trẻ khuyết tật từ sớm nhờ vậy làm tăng cơ hội chữa trị. Các phương pháp trị liệu
được thực hiện hiệu quả nhờ các máy móc và công nghệ tối tân như hóa trị chữa
ung thư, laser chữa cận thị, công nghệ quét mới chẩn đoán được nhiều bệnh. Gần
đây, các nhà khoa học mới thử nghiệm phẫu thuật bằng robot, được điều khiển từ
xa bởi bác sĩ phẫu thuật.

Nếu nhìn lại quá khứ chúng ta sẽ không khói ngạc nhiên bởi sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ. Cùng với những điều tuyệt vời mà công nghệ đem lại,
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vẫn còn nhiều mặt trái tồn tại. Tuy vậy điều gì cũng có hai mặt và chúng ta phải
tiếp tục phát triển các mặt tốt và hạn chế các mặt xấu của nó.

APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN SOCIAL SCIENCES

Assoc. Prof. Yen Nguyen, PhD

Technology has gone a long way since the first computer Z1 was invented
by Germany’s Konrad Zuse in his parent’s living room in 1936. It has become an
essential part of the daily life and keeps evolving at a lighting fast speed. Now we
can’t work effectively without using mobile phones, emails or personal computers.
We can say that technology has helped us in many ways in order to improve our
society, let’s take a look at what technology can do in some part of social sciences.

In economics, the use of computers and technology has provided a new way
of doing business, new way of thinking and earning money through stock market,
money transferring or processing financial data. Nowadays banks do not need to
drive thousands of mile to send money to other banks, they just need a few
paperwork and press some buttons to transfer millions of dollars via the network.
Internet also plays a major role in economics and stock market. People do not need
to physically be at the stock center in order to place orders anymore; they can sit at
home, enjoying a cup of coffee while browsing through stock listings, checking
stock activities, placing buy/sell orders online. Internet and email marketing also
becomes a new branch of marketing due to the huge number of people who access
the internet on a daily basis. Payment cards are becoming a wallet-buddy and it is
replacing cash bit by bit.

Education benefits a lot from the growth of technology, too. Distant learning
becomes a regular term and method of education, it is suitable for the ones who
can’t attend regular classes physically but still have the educational demands.
Distant learning expands to a new level where online universities appears and goes
mainstream, nowadays we can easily find many online degree programs that offer
a wide ranges of courses: from business administration to computer science or
political science. In schools, computers offer new ways of learning and exercises.
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Such as, students don’t have to go to the astronomical centers to look at the stars
and the universe, they can learn about it through pictures, internet, and simulation
programs. In math, complex graphs can be drawn within seconds since the data is
provided, calculations can be done in milliseconds. Teaching has new methods of
communicating between teachers and students, projectors and presentation slides
become mainstreams in teaching, taking test and grading can be done
electronically with the help of grading system.

In geography, history fields, technology enables us to go back in time,
rebuild the dinosaurs, the ancient earth or go thousands feet deep into the core of
the earth. Students can relive the history through many movie footages; scientists
can learn secrets of the wars or contents of the earth or study the ancient tribes,
origins of human being.

Law system and psychology has changed majorly. The appearance of
internet causes new problem, new types of fraud therefore the law must be changed
to cover it. Internet hackers are proven to become more and more dangerous; they
show the law officials how serious the computer attacks can get and how easily
they can perform it. Children go crazy over video games, it has become an
important part of their entertainment life but some psychologists say video games
are bad and it can poison children’s minds. The debates over harms of video games
toward children broke out between psychologists and video game vendors and
have been carried on for decades.

In special education field, technology plays a major role in helping children
with disabilities. Optical-disabled children can be healed through operations and
laser treatments, hearing aids help children can enjoy music for the first time.
Technology involved heavily in the diagnose process, machines and scanning
devices can help detecting children with disabilities early therefore increase the
chance of helping the children fight back diseases. Medical treatments are aided
greatly with machines and high-end tech such as chemical treatments can be used
to fight against cancer, laser eye operation can cure shortsighted, new technology
scanning can diagnose number of diseases. And recently, scientists just tested a
robot arm that can do operations on real patients, it was controlled remotely by a
real surgeon.
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If we look back in time we will be amazed by how fast and far the
technology has evolved. Along with the greatness that technology has brought us,
there still exist many bad aspects. But there are always two sides of everything so
we must always improve the good side of technology while trying to limit the bad
side.
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HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

TRONG THỜI ĐẠI SỐ

GS. TS. Sandra Hirsh
Hiệu trưởng Đại học Khoa học Thông tin -Thư viện

Đại học San Jose State

Slide 1: Rất vui khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi cùng đồng nghiệp
là Bà Faires rất háo hức chờ đợi cơ hội để được thảo luận về những vấn đề của
ngày hôm nay. Tôi hiện là giám đốc trường Đại học Khoa học thông tin và thư
viện, Đại học San Jose, tôi đã đảm nhiệm vị trí này được 1 năm. Trước khi tới San
Jose, tôi làm việc tại thung lũng Silicon với các công ty hàng đầu về công nghệ
cao, trong đó có  Hewlett Packard, Microsoft, và LinkedIn. Trường Đại học Khoa
học thông tin và thư viện San Jose của chúng tôi là ngôi trường lớn nhất trên thế
giới trong lĩnh vực đào tạo này. Chúng tôi có hơn 2000 sinh viên đã tốt nghiệp, họ
đến từ khắp nơi trên thế giới; chúng tôi có sinh viên đến từ gần 50 bang của Hoa
Kỳ và cũng có sinh vi ên của 17 nước. Có sự đa dạng về địa lý như vậy tại ngôi
trường của chúng tôi là do chương trình đào tạo cao học của chúng tôi cho phép dự
tuyển trực tuyến thông qua sử dụng công nghệ thông tin tương tác. Xuất phát từ xu
hướng toàn cầu và bề dày kinh nghiệm của bản th ân về dạy học trực tuyến, ngày
hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ của bản thân về những xu
hướng hiện nay trong nghiên cứu và giáo dục trong thời đại số.

Slide 2: Chúng ta có thể thấy rằng thế giới thông tin thay đổi không ngừng.
Theo lời John F. Kenedy, chúng ta cần được chuẩn bị cho sự thay đổi đó. Khi tôi
hoàn thành chương trình cao học về khoa học thông tin và thư viện năm 1990 – 20
năm trước đây – thì thư điện tử mới chỉ đang trong thời kỳ đầu được sử dụng, công
nghệ CD-ROM là bước đột phá mới về công nghệ trên thị trường, và cũng chưa có
những thứ như máy tính xách tay hay điện thoại di động. Từ đó tới nay, công nghệ
thông tin đã có những thay đổi vượt bậc – với sự lan tỏa mạnh của internet, sự phát
triển nhanh chóng của điện thoại di động và việc sử dụng rộng rãi các công cụ
truyền thông trong xã hội. Tôi không thể tin được rằng dịch vụ thông tin đã được
cải tiến triệt để trong vòng 20 năm qua. Với sự phát triển và tăng trưởng của công
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nghệ thông tin như vậy, chúng ta cần phải quan tâm tới những xu hướng trong lĩnh
vực giáo dục, công nghệ thông tin, và cách mà con người đang sử dụng những
công nghệ đó.

Slide 3: Tôi sẽ chỉ ra 5 xu hướng công nghệ thông tin có liên quan mật thiết
tới giáo dục và nghiên cứu. Các xu hướng này đưa ra một loạt các chủ đề bao gồm
việc truy cập tìm kiếm thông tin qua các nguồn khác nhau trên internet và bản chất
của việc chuyển đổi dịch vụ thông tin vào “đám mây”.

Slide 4: Xu hướng đầu tiên tôi muốn đề cập tới là ngày nay thông tin đã lan
rộng trên toàn cầu như thế nào.Con người có được thông tin một cách nhanh chóng
bằng những cách mà trước đây chúng ta không thể tưởng tượng ra. Một ví dụ trong
trường hợp này là khi trận động đất cường độ mạnh 5,8 độ Ritcher xảy ra và làm
rung chuyển bờ biển phía tây Hoa Kỳ, công nghệ thông tin đã được sử dụng một
cách hiệu quả để thông báo cho mọi người biết những diễn biến xảy ra trong vụ
động đất. Thông tin về trận động đất được đưa ra ngay lập tức qua các mạng xã hội
như Twitter và Facebook, cũng như các dịch vụ truyền thông khác. Trên  Twitter,
chỉ trong ṿng 1 phút của trận rung lắc này, đã có tới 40.000 tin liên quan. Có 5500
tin mỗi giây. Tôi muốn cho các bạn xem một bản đồ minh họa ngắn gọn về các tin
được đưa chỉ trong vòng 12 phút sau khi xảy ra trận động đất . Các chấm màu xanh
là các tin nói về trận động đất và chấm màu xám biểu thị cho các tin nói về các chủ
đề khác.

Tốc độ lan truyền thông tin ngày nay có liên quan tới cách mà các nhà
nghiên cứu và các nhà giáo dục tìm kiếm thông tin. Có sự mong mỏi về việc tìm
kiếm thông tin một cách nhanh chóng và có thêm các cổng truy cập thông tin.
Cũng có sự tin cậy khi tìm kiếm thông tin tại các mạng cá nhân và mạng chuyên
ngành, điều này liên quan tới xu hướng tiếp theo mà tôi sẽ thảo luận ngay sau đây.

Slide 5: Xu hướng thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là lượng thông tin khổng lồ
mà các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục có đường truy cập hiện nay mở rộng ra
bên ngoài các trường đại học. Mỗi người có cách truy cập thông tin riêng qua
internet để củng cố thêm kiến thức của m ình và kết nối với mọi người.
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• Một trong những cách truy cập thông tin nhanh nhất qua internet ngày nay là
qua các thiết bị điện thoại di động. Con người ngày càng tin tưởng hơn vào
việc tìm kiếm thông tin bằng các thiết bị điện thoại di động, đặc biệt là q ua
các ứng dụng  mới của điện thoại thông minh. Tại Hoa Kỳ, các sản phẩm
điện thoại thông minh đang được bán chạy hơn so với máy tính cá nhân.
Năm 2010, ¼ dân số Hoa Kỳ có điện thoại thông minh. Sản phẩm này cũng
đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nãm 2010, ðiện thoại thông
minh truy nhập vào Việt Nam chiếm 22% và con số này vẫn ðang tiếp tục
tãng lên.

• Số lượng người truy cập thông tin qua các nguồn điện tử như sách tham
khảo và giáo trình. Tôi sẽ đưa ra ví dụ

• Số người truy cập các nguồn thông tin có nội dung mở ngày càng tăng. Các
nguồn tin có nội dung mở có liên quan đến dữ liệu (văn bản, hình ảnh, tài
liệu nghe nhìn, bản đồ…) được xuất bản với mục đích làm cho công việc trở
nên dễ dàng hơn với bất kỳ ai bằng việc có thể copy, chỉnh sửa, hoặc thay
đổi mục đích. Một vài ví dụ về nguồn tin có nội dung mở bao gồm Internet
Archive – chứa đựng số lượng đa dạng và phong phú các tài liệu nghe nhìn,
văn bản (http://www.archive.org) và Creative Commons
(http://creativecommons.org).

Tôi sẽ điểm qua một vài nguồn thông tin khác nhau mà các nhà nghiên cứu,
các nhà giáo dục và người dùng tin nói chung có thể sử dụng, qua đó đưa ra thứ tự
các nguồn tin có thể sử dụng.

Slide 6: Ngày càng có thêm nhiều nguồn chứa thông tin toàn văn miễn phí,
đóng góp thêm vào lượng thông tin mà các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu
được tùy ý sử dụng. Ví dụ, các tạp chí học thuật hiện nay đang bắt đầu được xuất
bản đồng thời dưới dạng điện tử. Tạp chí European – có nền tảng là Danh mục tạp
chí truy cập mở liệt kê hơn 5.500 tiêu đề - có một nửa số thông tin có thể tìm kiếm
ở mức nhan đề - và một thư viện nghiên cứu của trường đại học sẽ còn có nhiều
nguồn truy nhập hơn.

Slide 7: iTunes U là một nguồn khác có sẵn cho mọi người có thể truy cập
thông qua thiết bị điện thoại di động và máy tính cá nhân. Sinh viên, các nhà giáo
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dục, các nhà nghiên cứu có thể truy cập các đoạn phim video hay bất kỳ điều gì có
trong bài giảng hay các bài học ngôn ngữ, trong các bộ phim hay phòng thí
nghiệm… Đây cũng là một nguồn thông tin có nội  dung về giáo dục mà mọi người
có thể tự truy cập. Nội dung này có nguồn gốc từ hơn 800 trường đại học, bao gồm
Stanford, Yale, MIT, Oxford, và UC Berkeley. Nội dung này được phân chia một
cách rõ ràng trên kho lưu trữ iTunes và cung cấp chỗ chứa cá nhân cho tất cả các
tài liệu số được tạo ra bởi các nhà giáo dục, những nội dung này có thể được tải
xuống và xem từ bất cứ sản phẩm nào của Mac, PC, iPod hay iPhone.

Slide 8: Một ví dụ khác về nguồn tin có nội dung mở là trang web chương
trình học mở MIT. Chương trình học mở MIT (OCW) là trang web dựa trên các tài
liệu số về nội dung các khóa học MIT, bao gồm các chú ý trong bài giảng, các kỳ
thi và các băng thu hình tại MIT. OCW có thể tìm kiếm, sử dụng và không có hạn
chế trên khắp thế giới. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu về các khóa học mở của
Việt Nam và nhận thấy rằng một số trường đại học ở Việt Nam đã sử dụng các
khóa học mở (http://ocw.vn/). Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam (MOET) là
thành viên của Hiệp hội chương trình học mở, vì vậy những nguồn tin này có thể
truy cập tại Việt Nam.

Chúng ta vừa bàn về một số ví dụ về lượng thông tin khổng lồ mà ta có thể
tìm kiếm được, bao gồm thông tin tìm kiếm qua điện thoại di động, nguồn tin điện
tử, các nguồn học liệu mở. Nguồn truy cập phong phú này có thể gây thử thách đối
với các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục bởi thông tin có thể tràn ngập và đòi
hỏi các kỹ năng cao về thông tin và tài nguyên số để hiểu rõ về thông tin được tìm
thấy.

Slide 9: Xu hướng thứ ba là con người ngày nay mong muốn có thể làm
việc, học tập, nghiên cứu ở mọi nơi và bất cứ khi nào họ muốn. Sự hiện diện của
các thiết bị điện thoại di động đã làm tăng thêm tính khả thi cho những mong muốn
đó. Theo một nghiên cứu gần đây của hãng sản xuất Ericsson, vào năm 2015, có
tới 80% số người sử dụng Internet qua các thiết bị điện thoại di động. Trong lĩnh
vực giáo dục càng quan trọng hơn, các thiết bị điện thoại truy cập Internet sẽ vượt
trội so với máy tính cá nhân trong năm tới. tại Nhật Bản, hơn 75% số người sử
dụng Internet coi điện thoại di động là sự lựa chọn hàng đầu khi truy cập internet.
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Các chương trình giáo dục và học tập trực tuyến phù hợp với xu hướng này
vì giáo dục trực tuyến cho phép mọi người có thể học tập và nghiên cứu  khi họ ở
bất kỳ đâu, cũng như bất cứ khi nào họ muốn. Đại học Mở Quốc gia Indira Gandhi
– ngôi trường được coi là trường đại học của nhân dân đã bắt đầu áp dụng giảng
dạy chương trình giáo dục đại học qua các thiết bị điện thoại di động từ năm 2009
trong sự hợp tác với Ericsson để giúp 2,5 triệu sinh viện thực hiện được ước mơ
học tập của mình bằng việc học từ xa trên bất cứ nơi đâu trong nước và sử dụng
công nghệ mà họ được cung cấp. Chúng ta có thể thấy rằng con n gười luôn mong
muốn có đường truy cập nhanh chóng và linh hoạt hơn – và công nghệ hiện nay
đang giải quyết vấn đề ngày càng triệt để vấn đề này.

Slide 10: Xu hướng tiếp theo mà tôi muốn đề cập tới là các công việc khác nhau
có liên quan như thế nào và việc sử dụng internet đã làm cho sự hợp tác đó đạt hiệu
quả như thế nào. Những sự cộng tác này đang gia trên toàn cầu và ảnh hưởng tới
cách thức mà các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục làm việc và thiết kế bài học
cho sinh viên. Các đội ngũ làm việc cùng nhau đạt hiệu quả cao ngày một tăng cho
thấy những mô hìn làm việc như vậy có thể áp dụng rộng rãi và rất khó khăn để
giải quyết công việc một mình.

• Xu hướng này cũng được thể hiện qua cách con người tìm hiểu các kiến thức
xã hội bằng việc tìm kiếm và đọc cá c sách bản điện tử. Amazon gọi việc
gạch dưới các từ trong một văn bản tài liệu điện tử khi mọi người muốn
đánh dấu điều gì họ quan tâm là  “làm nổi bật những điểm phổ biến”. Điều
này biến việc đọc cũng trở thành một kinh nghiệm xã hội – việc chưa từng
xảy ra khi sách chỉ tồn tại dưới dạng bản in. Đây có thể là một tác động lớn
tới việc các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục đọc và làm việc.

• Thúc đẩy toàn cầu – một ví dụ cụ thể về việc các công việc được gắn kết với
nhau và có tính toàn cầu là việc tổ chức hình thức hội thảo mới qua phương
thức trực tuyến. Trường chúng tôi đang cố gắng cung cấp các cơ hội hợp tác
mang tính toàn cầu cho mọi người thông qua hội thảo về thư viện 2.011 sắp
diễn ra. Bất kỳ ai quan tâm có thể tham dự hội thảo này và vì nó được tổ
chức trực tuyến nên các đại biểu sẽ không cần phải lo chi phí tham dự. Mục
đích của hội thảo thư viện 2.011 là mang tới cho mọi người trên toàn thế
giới một cuộc đối thoại toàn cầu về khoa học thông tin và thư viện cũng như
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các chủ đề có liên quan.  Hiện chúng tôi đã có hơn 2000 người đăng ký tham
gia hội thảo từ 133 quốc gia. Bất kỳ ai có thể gửi đề xuất để tham gia trình
bày về các vấn đề liên quan tới nội dung cuộc hội thảo. Sau khi gửi đề xuất,
mọi người có thể cung cấp những chú thích hoặc thông tin p hản hồi về về
các đề xuất đó qua phương thức trực tuyến – trước khi hội thảo diễn ra.
Chúng tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận hội thảo mới, và là một ví dụ cụ thể
về xu hướng hợp tác toàn cầu. Chúng tôi đã nhận được ít nhất là 1 đề nghị từ
một nhà nghiên cứu người Việt Nam, và hy vọng sẽ có thêm các cá nhân
khác quan tâm. Các bạn hãy cân nhắc tham gia sự kiện toàn cầu sắp diễn ra
này.

Slide 11: Xu hướng cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới là cách thức thông tin
được lưu trữ trên mạng ngày càng tăng so với cách thức truyền thống là lưu trữ
trên máy tính cá nhân, ổ đĩa quang hay giấy. Điều này có nghĩa là các nhà nghiên
cứu và các nhà giáo dục có thể đăng nhập từ bất kỳ địa điểm nào hay từ bất cứ máy
tính nào để truy cập dữ liệu thông tin của họ. Có một vài chương trình giúp mọi
người lưu trữ thông tin một cách dễ dàng để có thể truy cập từ bất kỳ đâu. 2 dịch
vụ có chung tính năng này là Dropbox.com, và Google docs. Việc lưu trữ thông tin
trong đám mây giúp các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục có thể truy cập chỉ với
một máy tính cụ thể, nó cũng cho phép họ đồng bộ hóa các nội dung vào các thiết
bị phức tạp, và nó cung cấp khả năng bảo mật thông tin cho người sử dụng với một
mật khẩu, do đó họ có thể kiểm soát ai có quyền truy cập nội dung đó.

Một công cụ nghiên cứu thú vị có khả năng giúp mọi người tập hợp, tổ chức
và phân tích nội dung, sau đó chia sẻ kết quả nghiên cứu của mình là Zotero. Về
mặt cơ bản, nó cho phép các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục sưu tập những nội
dung mà họ tìm thấy trên các trang web hoặc các dạng tài liệu điện tử và tạo nên
một thư viện cá nhân chứa những nội dung đó. Điều này rất hữu ích vì nó có thể
cho phép họ truy cập ở bất kỳ nơi nào những nội dung mà mình đã lựa chọn.
Zotero đồng thời cũng cung cấp giao diện tìm kiếm cho thư viện cá nhân của bạn.

Slide 12: Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng 5 xu hướng trên có tác động lớn
tới hoạt động của những người làm công tác n ghiên cứu và giáo dục trong quá
trình họ thực hiện các nghiên cứu và giáo dục sinh viên. Thời đại số hiện nay giúp
chúng ta làm việc trong một môi trường mang tính thông tin cao, với sự phân tán
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thông tin qua các phương tiện truyền thông xã hội và các công nghệ về thông tin
khác liên tiếp ra đời.Thời đại số cũng có nghĩa là Thông tin có sẵn bất kỳ thời gian
nào và ở bất cứ đâu – trên máy tính cá nhân, thiết bị điện thoại di động …

Slide 13: Tuy nhiên, 5 xu hướng này cũng có những thách thức đối với
những người làm công tác nghiên cứu và giáo dục. Các nhà nghiên cứu cần bắt kịp
tốc độ thay đổi của công nghệ thông tin, lượng thông tin khổng lồ có sẵn cũng như
những kỳ vọng đang thay đổi về thông tin và nguồn truy nhập thông tin. Nhu cầu
về thông tin tức thời ngày càng tăng và chúng ta hy vọng rằng thông tin sẽ có sẵn ở
bất kỳ thời điểm nào và bất cứ đâu.

Slide 14: Trước 5 xu hướng và những thách thức trên, các nhà nghiên cứu
và các nhà giáo dục cần làm gì để thích nghi với sự thay đổi không ngừng của môi
trường số. Dưới đây tôi xin được gợi ý 3 điều:

1) Thứ nhất là phải bắt kịp với các công nghệ thông tin mới nhất. Có thể đọc,
tìm hiểu và thử nghiệm qua các nguồn tin miễn phí. Cũng có nhiều công
nghệ có sẵn và miễn phí. Một số công nghệ mà chúng tôi sử dụng ở Trường
Đại học San Jose để hỗ trợ việc học trực tuyến là sử dụng Elluminate – một
trang web – nơi thảo luận và cho phép chúng tôi giảng bài thuyết trình và thu
hút các cuộc thảo luận trong chương trình Tiến sĩ. Chúng tôi cũng sử dụng
Google Docs để thực hiện các dự án nghiên cứu mang tính hợp tác trong
thời gian thực; nó cung cấp cho chúng tôi khả năng chia sẻ thông tin nghiên
cứu với sự bảo mật, vì chúng tôi có mật khẩu bảo vệ thông tin. Cũng có
những loại hình công nghệ mới mang lại cơ hội cho các nhà nghiên cứu và
các nhà giáo dục. Ví dụ, rất cần thiết để cập nhật các loại hình thông tin mới
như  “folksonomies” (tập hợp cách tạo ra và quản lý các nhãn để chú thích
và phân loại nội dung) và “mashup”  (kết nối các loại khác nhau trong nội
dung và phương tiện truyền thông để tạo ra các nội dung mới).

2) Cần tích cực tham dự và hợp tác. Bạn có thể xây dựng mạng lưới toàn cầu
của mình để hợp tác và thúc đẩy việc học tập tiếp tục phát triển. Chúng ta
nói về Hội thảo thư viện 2 .011 – chương trình miễn phí cho mọi người trên
thế giới. Bạn cũng có thể thiết lập mạng lưới học tập cá nhân bằng cách kết
nối với những người sử dụng các mạng xã hội như Twitter và Facebook. Các
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công nghệ khác như wiki, blog, RSS feeds có thể mang lại tin tức và kiến
thức cho bạn.

3) Cần rèn luyện các kỹ năng thông tin và kỹ năng số. Khi các máy tìm kiếm và
các nguồn tin tiếp tục phát triển, rất cần thiết phải phát triển các kỹ năng tìm
kiếm hiệu quả và tìm ra những cách tìm kiế m mới để xác định được thông
tin nào là thích hợp nhất đối với nhu cầu của mình.

Slide 15: Tóm lại, chúng ta đang sống trong một thời đại rất tuyệt vời – với
một số lượng thông tin khổng lồ luôn có sẵn khi chúng ta cần. Trách nhiệm của
chúng ta – những người làm nghiên cứu và làm công tác giáo dục là phải theo kịp
sự thay đổi của thời đại số, nhận biết được chúng ta có thể làm những gì để xây
dựng kỹ năng số, đảm bảo rằng chúng ta có thể thúc đẩy thông tin, làm cho chúng
luôn có sẵn và đáp ứng cao nhất nhu cầu của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng
ta cần bắt kịp những xu thế mới nhất. Một trong những cách tốt nhất để thực hiện
điều này là thúc đẩy một mạng lưới toàn cầu. Sự chia sẻ các quan hệ nghề nghiệp
của chúng ta có thể tạo ra những sự hợp tác và ý tưởng mới. Tôi hy vọng được
tham gia vào mạng lưới của bạn trong lĩnh vực này ở thời đại số hiện nay.

Slide 16: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn
nhiều điều trong ngày hôm nay. Tôi mong được bàn luận thêm về vấn đề này cùng
các bạn.
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STEPPING INTO THE FUTURE
MEETING THE NEEDS OF RESEARCHERS AND EDUCATORS

IN A DIGITAL AGE

Dr. Sandra Hirsh, Professor and Director
SJSU School of Library & Information Science

Slide 1: I am very pleased to be here today.  My colleague Ms. Faires, and I
are thrilled to have this opportunity to discuss these important issues.  I am the
Director of the San Jose State University School of Library & Information Science,
and have been in this role for one year.  Prior to joining San Jose State University,
I worked in the Silicon Valley at leading high technology companies, including
Hewlett Packard, Microsoft, and LinkedIn.  Our San Jose State University School
of Library & Information Science is the largest school of its kind in the world.  We
have more than 2000 graduate students and they come from all around the world;
we have students in nearly all 50 states in the United States and, also we have
students in 17 countries. We have such broad geographic representation in our
school because our master’s degree is offered entirely online using interactive
information technologies.   It is from this global perspective and deep experience
with eLearning that I share some of my thoughts today about the current trends
related to research and education in a digital age.

Slide 2: One of the things that is evident is that our information world is
rapidly changing.As suggested by John F. Kennedy’s quote, we need to be
prepared for constant change.  When I completed my masters degree in library and
information science in 1990 – 20 years ago – email was only in the very early
stages of adoption, CD-ROM technology was the big innovative technology on the
market, and there was no such thing as a laptop or mobile phone.  Since then,
information technologies have changed dramatically – with the widespread
adoption of the internet, the rapid growth of mobile phone technology, and the
extensive use of social media tools.   I can’t believe how radically information
services have changed over the last 20 years!   Given the on-going growth and
development of information technologies, it is essential to pay attention to trends in
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the educational field, information technologies, and the ways that people are using
those technologies.

Slide 3: I will address the top 5 information technology trends as they
especially relate to education and research.  These trends address a range of topics
including the rich access that people have to information over the internet to the
nature of moving information services into the “cloud”.

Slide 4:  The first trend I would like to discuss is how fast information is
travelling around the globe today.  People are getting information out to others
very quickly and using this speed and flexibility in ways that we couldn’t have
imagined previously.

A very recent example of this is when a 5.8 magnitude earthquake struck
Virginia and was felt all the way up the East Coast of the United States on August
23rd. Information technologies were effectively used to let people know what
happened during the earthquake. The word was sent out about the earthquake
immediately, through social media like Twitter and Facebook, as well as other
communication services. In fact, information sharing happened at such as rapid
rate that the land telephone lines and wireless networks couldn't carry the load.
According to Twitter, within a minute of the shaking, there were more than 40,000
quake-related tweets. There were 5500 Tweets per second.  I am going to try to
show a brief 28 second animation of the tweets occurring within 12 minutes of the
earthquake. Green dots are tweets about the quake. Gray dots are tweets about
other topics.

The speed with which information can travel today has implications for the
ways that researchers and educators get information.  There is an increasing
expectation of getting information quickly and having more immediate access to
information. There is also an increasing reliance on personal and professional
networks to get information, which relates to the next trend that I will be
discussing.

Slide 5: The second trend I would like to highlight is the vast amount of
information that researchers and educators have access to that extends beyond the
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university.  People have personal access to information via the internet that
enriches their learning and connections with others.

• One of the fastest growing ways that people are accessing internet
information is via their mobile devices.  People are relying more on their
mobile devices to find information, especially through new smartphone
apps.   Smartphones now are outselling PCs in the United States, and in
2010, smartphones are now held by 1 in 4 Americans.  Smartphones are
increasingly being used around the world. In 2010, smartphone penetration
in Vietnam was 22% and is continuing to grow.

• People are increasingly accessing information through electronic resources
such as reference resources and textbooks.  I wills how an example of an
electronic resource for scholarly journals in a moment.

• People are also increasingly accessing open content resources. Open content
resources refers to data (such as text, images, audio, video, maps, etc.) that is
published with the intention of making the works available for anyone to
copy, modify, or repurpose.  Some examples of open content resources
include the Internet Archive, which contains a diverse and huge collection of
video, audio, and texts  (http://www.archive.org) and the Creative Commons
(http://creativecommons.org

• I will now go through a few examples of different information resources that
are available to researchers and educators and general users, to highlight the
range of resources that are available.

Slide 6: There are an increasing number of free, full text, quality electronic
resources available, adding to the amount of information that educators and
researchers have at their disposal.  For example, scholarly journals are beginning to
appear in electronic form as well. The European-based Directory of Open Access
Journals lists more than 5,500 titles — nearly half of which are searchable online at
the article level — and a typical university research library will have access to
many more.

Slide 7:  The iTunes U is another resource that is available to people via
their mobile devices and PCs.   Students, educators, and researchers can access
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audio podcasts and videos of everything from lectures to language lessons, films to
labs, audiobooks to tours.  This is another source of educational content that people
can access on their own.  This content comes from more than 800 universities—
including Stanford, Yale, MIT, Oxford, and UC Berkeley.  This content is
distributed publicly on the iTunes Store, and provides a single home for all the
digital content created or curated by educators, which can then be easily
downloaded and viewed on any Mac, PC, iPod, or iPhone.

Slide 8: Another example of open content resources is the MIT Open
Courseware site. MIT OpenCourseWare (OCW) is a web-based publication of
virtually all MIT course content, including free lecture notes, exams, and videos
from MIT. OCW is open and available to the world.   I did a search for Vietnamese
open courses and found that some Vietnamese universities have used MIT’s open
courses (http://ocw.vn/). The Vietnamese Ministry of Education and Training
(MOET) is a member of the Open Course Ware Consortium, so these resources are
available in Vietnam.

We have discussed some examples of the vast amount of information that is
available, including information available via mobile phones, through electronic
resources, and through open content resources.  This abundant access can be
challenging to researchers and educators because it can be overwhelming and
requires a higher level of information and digital literacy skills to make sense of
the information that is found.

Slide 9: The third trend is that people today expect to be able to work, learn,
and study whenever and wherever they want. The ubiquity of mobile devices has
contributed significantly to this expectation.   According to a recent report from
mobile manufacturer Ericsson, studies show that by 2015, 80% of people accessing
the Internet will be doing so from mobile devices. Perhaps more important for
education, Internet capable mobile devices will outnumber computers within the
next year. In Japan, over 75% of Internet users already use a mobile as their first
choice for access.

Online learning and education programs fit in well with this trend, as online
education allows people to learn and study wherever they are, whenever they want
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too. The Indira Gandhi National Open University, the People’s University in India
started offering higher education via mobile devices in 2009 in partnership with
Ericsson to enable 2.5 million students to achieve their education dreams through
distance learning wherever they were in the country and using the technology they
had readily available. It is clear that people expect flexibility and access – and
today’s technologies are increasingly delivering this.

Slide 10: The next trend I would like to focus on is how work is increasingly
collaborative and how this collaboration is facilitated by the use of internet
technologies.  This collaborative, and increasingly global, approach affects both
how researchers work and how educators need to structure student assignments.
Teams are increasingly working actively together to address issues too far-reaching
or complex for a single worker to resolve alone.

• Social reading - One interesting way this trend is being exhibited is in the
way that people are starting to read electronic books.  Amazon has
something called “popular highlights” which shows an underline under
words in an electronic text which other people have marked as something
they like or find interesting.  This is turning reading into a social experience
– in a way that hasn’t existed before when books existed only in print. This
could have a big impact on how researchers and educators read and work
together.

• Global Engagement - Another interesting example of the way work is
becoming more collaborative and global is through a new form of
conferences that is now being held entirely online.   Our School is trying to
provide collaborative and global opportunities for people through the
upcoming Library 2.011 conference.  This conference is free for everyone to
attend and is fully online so everyone can participate without having the
expense and time costs of travel.  The purpose of this Library 2.011
conference is to bring people together from around the world to have a
global conversation around library and information science related topics.
We already have had more than 2000 people sign up for the conference from
133 countries!   Anyone can submit a proposal to speak on a topic related to
the conference theme.  Once they have submitted the proposal, anyone can
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provide comments or give feedback about the proposal online – before the
conference event starts.   We think this is an exciting new approach to
conferences, and is a good example of the trend toward global and
collaborative work. We already have at least one proposal from a
Vietnamese researcher, and welcome more submissions.  Consider
participating in this upcoming global event.

Slide 11:  The last trend I would like to discuss how information is
increasingly networked rather than locally stored on people’s computers, flash
drives, or paper.  This means that researchers and educators can login from any
location or computer to access their information files.  There are several programs
which make it easy for people to store their files in the cloud so they can access it
from anywhere.  Two common services are Dropbox.com, and google docs.  By
storing information in the cloud, it frees researchers and educators from a specific
computer, it allows them to sync their content to multiple devices, and it  also
provides them the capability of securing the content with a password so they can
control who has access to that content.

An interesting research tool that helps people gather, organize, and analyze
content and then share the results of their research is called Zotero. It basically
allows researchers and educators to collect content they find on the web or other
electronic formats and create a personal library of this content in the cloud, which
is helpful because they can access this content that they have selected from
anywhere.  It also provides a fully searchable interface to your private library.

Slide 12: It is clear that that these 5 trends have significant implications for
researchers and educators as they perform research, get their work done, and
educate students. Today’s digital age means that we are working in a highly
information-intensive environment, with information dissemination through social
media and other information technologies occurring almost instantaneously.  The
digital age means that Information is available anytime and anyplace – on people’s
personal computers, mobile devices, and even in the cloud.

Slide 13: However, these 5 trends present some challenges for researchers
and educators.   Researchers need to keep up with the rapid pace of information
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technology changes, the vast amounts of information that is available, and the
changing expectations around information and information access.  There is
increasingly a demand for more instantaneous information, and an expectation that
information will be available anytime and anyplace.

Slide 14: Given these 5 trends and challenges, what is it that researchers and
educators need to be doing in order to be effective in this rapidly changing digital
environment?  There are three things that I recommend:

4) The first is to keep up with the latest information technologies. Read up
about them and try them out – especially the free resources.  There are many
that are available for free.  Some of the technologies that we use at San Jose
State University to facilitate online learning is by using Elluminate – a web-
conferencing platform which allows us to deliver presentations and engage
in research discussions for our PhD program.  We also use Google Docs to
work on research projects collaboratively in real time; it provides us with the
capability to share research information in a secure way, as we can password
protect the information.  There are also constantly new forms of
technologies which present opportunities for researchers and educators.  For
example, it is worthwhile to keep up with new forms of information such as
folksonomies (a collective way of creating and managing tags to annotate
and categorize content) and mashups (which combines different types of
content and media to create new content experiences).

5) The second is to be collaborative and participatory. You can build your
global network to collaborate and engage in ongoing learning.  We talked
earlier, for example, about the opportunity to participate in the Library 2.011
conference for free with people from around the world.   You can also
establish a personal learning network by establishing connections with
people using social sites like Twitter and Facebook.  Other technologies,
such as wikis, blogs, RSS feeds, can bring news and learning to you.

6) The third is to be constantly honing your digital and information literacy
skills.  As search engines and information resources continue to evolve, it Is
essential to develop effective search skills and continue to find new ways to
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better identify the important and most relevant information to meet your
needs.

Slide 15: In conclusion, we live in an exciting time – with bountiful amounts
of information that is available anytime we need it.  It is our responsibility as
researchers and educators to keep up with the rapid pace of change in the digital
age so we are aware of what is possible and continue to build our technology and
digital literacy skills to ensure that we can leverage the information that is
available so we can best meet our needs.   This means we need to keep up with the
latest trends.   One of the best ways to do this by cultivating a global network.  It is
through our professional relationships that often results in new ideas and
collaborations.    I look forward to joining your professional network in this digital
age.

Slide 16: Thank you very much.  It has been my pleasure to speak to you today.  I
look forward to talking with you further throughout the day.
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THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TỪ XA

Debbie Faires, MLIS
Đại học Khoa học Thông tin-Thư viện

Đại học San Jose State

Các nhà quản lý, giáo viên, người học và nghiên cứu viên luôn đối mặt với
những thách thức trong việc thực hiện thành công chương trình giáo dục từ xa. Tuy
nhiên, với sự nỗ lực và đổi mới tốt, giáo dục từ xa sẽ đem đến nhiều cơ hội và kết
quả tuyệt vời.

Cần làm rõ một số khái niệm dễ gây hiểu nhầm. Trong bài viết này, ‘giáo
dục từ xa’ được hiểu là việc dạy và học được thực hiện qua Internet. Cụm từ ‘Học
trực tuyến’ đồng nghĩa với ‘giáo dục từ xa’.

Tại sao cần có hình thức giáo dục từ xa? Ích lợi đầu tiên của việc học từ xa
là các cơ hội giáo dục đối với những người không thể tham gia học tại trường.Ví
dụ, người đi làm ban ngày không thể tham gia lớp học ban ngày. Tuy nhiên, họ có
thể dành thời gian buổi tối đọc tài liệu trên máy vi tính, giao lưu với mọi ng ười, và
hoàn thành các bài luận. Học trực tuyến mang tính linh hoạt cao về thời gian học.

Tương tự, người học không cần đến trường, sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, thời
gian, tiền và năng lượng.

Giáo dục từ xa mở ra cánh cửa học tập cho những người vùng xâu, vùng xa.
Ví dụ, ở làng Arnold’s Cove, vùng Newfoundland, Canada, số dân là 1.200 người,
thỉnh thoảng nhà trường không tổ chức khóa học do không đủ học sinh (Murphy,
2008).  Teri và Erin đang học lớp 11. Chúng học tiếng Pháp từ năm lớp 4. Do thiếu
học sinh đăng ký học tiếng Pháp nên nhà trường không tổ chức lớp học. Rất may là
các em có thể tham gia học tiếng Pháp trực tuyến. Giáo viên, học viên học trực
tuyến gặp nhau hàng tuần qua internet. Tại đây các em có thể nói và nghe giáo
viên, học sinh khác nói tiếng Pháp. Teri và Erin cho biết các em đã học được
những kĩ năng tốt trong việc tự học và có động lực học tiếng Pháp.

Một nhóm học viên khác không thể đến trường do bị ốm, phải ở nhà hoặc ở
bệnh viện. Claire Smee- học sinh cấp 3 vùng Tây Sussex, nước Anh - không đến
trường do bị ốm vài tháng (BBC, 2007). Tuy nhiên, bạn ấy vẫn tiếp tục học qua
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chương trình học trực tuyến. Cùng với các bạn khác ở các vùng khác nhau, các em
thảo luận các topic với giáo viên, thông qua thảo luận trực tuyến.  Người học đọc
tài liệu qua video, thảo luận vòng, thảo luận theo các bài khóa và hợp tác để học tốt
hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là chương trình học mà Claire tham gia thì 100%
học sinh thi đỗ kỳ thi cuối cùng.

Một ví dụ khác nữa là nhóm bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi Benioff ở Đại học
California San Francisco (Skype, 2010). Bệnh nhân nội trú có thể nói chuyện với
các bạn cùng lớp hoặc với bệnh nhân ở các bệnh viện khác trên toàn quốc. Người
học có thể tham gia theo nhóm trực tuyến.

Học viên, các khoa, và nghiên cứu viên có thể cùng hợp tác mặc dù sống xa
nhau. Môi trường trực tuyến đóng vai trò như hành lang và lớp học thực sự.

Giáo dục trực tuyến ngày càng phát triển mạnh. Báo cáo do tập đoàn Sloan
giám sát cho biết ở Mỹ tỉ lệ đăng ký học trực tuyến tăng 21% từ 2009 đến 2010
(Allen & Seaman, 2010). Tỉ lệ này tăng gấp nhiều lần so với tỉ lệ tăng tổng thể
trong giáo dục đại học. Báo cáo cũng cho biết năm 2009, gần 30% sinh viên đại
học ở Mỹ đăng ký ít nhất một khóa học trực tuyến. Nhiều trường đại học truyền
thống, trong đó có đại học Stanford và California, đã chính thức xây dựng các lớp
học trực tuyến và chương trình có cấp bằng (Krieger, 2011).

Giáo dục từ xa đem lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Loại hình học tập này
ngày càng phát triển, nhiều cơ sở giáo dục bắt đầu cung cấp các chương trình
online. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ thảo luận hai thách thức chính khi triển khai
giáo dục từ xa. Chúng ta cũng xem xét một số giai pháp tiềm năng.

Thách thức

Hai thách thức chính trong việc thực hiện chương trình là: a) đảm bảo chất
lượng cao  trong khi b) chi phí trong tầm kiểm soát.

Chất lượng

Giáo dục hoàn toàn có thể đạt chất lượng cao trong môi trườn g trực tuyến.
Báo cáo 2009 của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phân tích hơn 1000 nghiên cứu theo
kinh nghiệm về học trực tuyến. Kết quả cho thấy “tính trung bình thì những sinh
viên tham gia hoàn toàn hoặc một phần lớp học trực tuyến có kết quả tốt hơn so
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với sinh viên khác cùng học khóa học đó theo kiểu dạy trên lớp truyền thống” (Bộ
Giáo dục Hoa Kỳ, 2010).

Có một số nguồn tài nguyên hướng dẫn đánh giá các lớp học trực tuyến.
Các Vấn đề Chất lượng là “quy trình đánh giá nhóm lẫn nhau, lấy khoa làm trung
tâm, được xây dựng để chứng nhận chất lượng khóa học hỗn hợp hoặc trực tuyến”
(Maryland Online, 2010). Chuyên đề Các vấn đề Chất lượng (MarylandOnline,
2009) là tài liệu phác thảo 40 chuẩn, chia thành 7 hạng mục như sau:

1. Tổng quan và giới thiệu khóa học

2. Mục tiêu học

3. Đánh giá

4. Tài nguyên và học liệu

5. Khuyến khích người học

6. Kĩ thuật khóa học

7. Hỗ trợ người học

8. Cách tiếp cận

Cá nhân và các tổ chức có thể sử dụng tài liệu chuyên đề này để tự đánh giá
khóa học. Nếu muốn, họ có thể trở thành người tham gia chính thức quy trình đánh
giá các Vấn đề Chất lượng. Người đăng ký hoặc không đăng ký chính thức chuyên
đề này đều có được những kinh nghiệm hoạch định và đánh giá khóa học trực
tuyến.

Tài liệu chuyên đề có giá trị khác là tài liệu của đại học California State,
Chico (CSU, Chico, 2009). Theo tài liệu này, có 25 chuẩn theo 6 hạng mục như
sau:

1. Hỗ trợ học viên và các tài nguyên

2. Tổ chức và thiết kế trực tuyến

3. Thiết kế và phân bổ dạy học

4. Đánh giá

5. Đổi mới dạy học với công nghệ

6. Khoa sử dụng phản hồi của sinh viên
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Từng chuẩn được mô tả theo ba cấp độ: cơ bản, hiệu quả và gương mẫu. Lớp
học được đánh giá và cải thiện thông qua việc sử dụng những tài liệu chuyên đề
này.

Các ví dụ thành công xuất sắc về lớp học trưc tuyến rất hữu ích đối với
chúng ta. Chương trình lớp học gương mẫu Blackboard (Blackboard, 2011) công
nhận các khóa học trực tuyến chất lượng cao hàng năm và xuất bản thông tin
những phương pháp thực hành lớp học tốt nhất. Trang web này đã ghi băng khóa
học, tuyên dương người xây dựng khóa học hoặc thành viên trong khoa thảo luận
cách tổ chức khóa học.

Một khía cạnh khác trong chất lượng là yếu tố nguồn tài nguyên chất lượng
cao. Chương trình TED Talks là một chuỗi tài nguyên có giá trị (hội thảo TED,
2011a). Đoạn băng video kéo dài từ 3 phút tới 18 phút và tập trung vào hàng loạt
các topic. Kỹ thuật trình bày chất lượng cao và kích thích suy nghĩ. Điểm lưu ý đặc
biệt là Dự án Dịch Mở TED cho phép tình nguyện viên dịch phụ đề theo nhiều
ngôn ngữ. Nhiều chương trình TED T alks có phụ đề tiếng Việt (Hội thảo TED,
2011b).  Ví dụ: Hans Rosling- chuyên gia chăm sóc sức khỏe toàn cầu đến từ Thụy
Điển –đưa ra biện pháp mạnh và hiệu quả, liên quan tới việc giặt quần áo và dự
thảo sử dụng năng lượng trên thế giới (hội thảo TED, LLC , 2011c). Bài phát biểu
đã làm mọi người ngạc nhiên.

Số lượng tài nguyên online góp phần vào chất lượng giáo dục từ xa không
nhiều.

Giữ chi phí trong tầm kiểm soát
Cơ sở giáo dục liên quan tới nhiều loại chi phí như chi phí người học (khoa,

cán bộ quản lí và nhân viên) và xây dựng lớp học. Công nghệ là một phần thiết yếu
đối với giáo dục trực tuyến. Rất may là một số công cụ online được sử dụng miễn
phí hoặc rất rẻ.

Lớp học trực tuyến thường sử dụng ba kiểu ứng dụng sau:

1. web site khóa học
2. Lưu giữ bài giảng
3. Truyền âm thanh
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Web Site khóa học
Website khóa học được xem như ngôi nhà online của khóa học, nó là điểm

truy cập đầu tiên của cấu trúc tài liệu học. Liên kết giữa khoa và sinh viên có thể
qua các chuỗi bảng thảo luận  và tin nhắn email nội mạng. Website có thể tạo
phương tiện để sinh viên nộp các khóa luận và các thành viên trong khoa chấm
điểm và phản hồi cá nhân. Các hệ thống thương mại như Blackboard được sử dụng
rộng rãi nhưng tốn kém.

Moodle (Moodle.org, 2011) là một hệ thống quản lý khóa học mở. Phần
mềm này không mất chi phí nhưng được xây dựng và đăng ký qua máy chủ
(server) do cơ sở giáo dục cung cấp. Moodle cung cấp toàn bộ công cụ chuẩn cần
thiết cho các khóa học online.

Một lựa chọn rất rẻ cho các khóa học cá nhân là Ning (Ning, 2011) - đây là
một vùng đã được đăng ký - nơi giáo viên có thể xây dựng mạng lưới xã hội riêng.
Khoa và sinh viên góp ý nội dung, thảo luận topic và có các hoạt ðộng lớp học
online sử dụng công cụ này. Không cần lập chýõng trình và website này chạy trên
máy chủ (server) Ning.

Website khóa học miễn phí có thể xây dựng trên Google (Google, 2010), với
nhiều định dạng sẵn có, giúp giáo viên và nghiên cứu viên có thể thiết lập website
riêng hoặc chung. Tập thể cũng có thể thiết lập website dùng chung.

Khi sử dụng các lựa chọn này trong các website khóa học miễn phí hoặc
không đắt tiền, giáo viên cần tạo ngôi nhà online cho lớp học và cấu trúc nội dung
giúp sinh viên truy cập mọi lúc mọi nơi từ mày vi tính hoặc công cụ di động kết
nối internet.

Lưu giữ bài giảng

Việc ghi băng hiệu quả hơn khi có video. Jing (Techsmith, 2011) là công cụ
miễn phí tuyệt vời, sử dụng đồng thời trên hệ điều hành Window and Mac. Ngoài
ra, người dạy có thể tạo các video dài tới năm phút  gồm phần âm thanh và hiển thị
hoạt động. Việc ghi băng và mô tả các hoạt động trong thời gian ngắn rất dễ dàng,
sau đó upload lên trang chủ Screencast.com miễn phí, và chia xẻ thông tin với bạn
bè.
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Truyền âm thanh đồng bộ

Hai kiểu công cụ trước đó: website khóa học và ghi băng bài giảng là những
ví dụ về truyền thông không đồng bộ. Sinh viên có thể truy cập tài liệu bất kỳ lúc
nào. Công cụ hữu ích khác đối với việc học trực tuyến là sự giao tiếp thực sự, sinh
viên và giáo viên có thể thảo luận cùng nhau dù mỗi người ở một nơi khác nhau.

Hội thảo qua web là một lớp học online với các buổi họp cùng nhau, gồm
âm thanh, hình ảnh, bảng trắng, thảo luận bằng in nhắn, và cùng sử dụng máy vi
tính. Những công cụ này khá đắt nhưng diễn đàn hội thảo qua web đầy đủ được
miễn phí sử dụng qua LearnCentral (Blackboard, 2011). Mọi người đều có thể
đăng ký và tiến hành hội thảo tối đa 3 địa điểm tham gia. LearnCentral là một
mạng xã hội do Elluminate thiết lập (đây là đối tác của Blackboard). Qua mạng
này, các thành viên có thể truy cập hệ thống hội thảo qua Web trên thế giới, đồng
thời có thể liên kết web với các nhà giáo dục học và các nhà nghiên cứu. Ngoài ra,
thành viên có thể thiết lập các cuộc họp cá nhân, cũng có thể làm chủ hội thảo trực
tuyến riêng theo nghiên cứu cá nhân. Các cá nhân đều có thể tham gia.

Skype (Skype, 2011) là một công cụ khác cung cấp âm thanh đồng bộ, trong
đó tối đa 25 người có thể kết nối thảo luận đàm thoại. Nếu mọi thành viên đều sử
dụng máy vi tính thì không tốn kém chi phí gì. Skype cũng có thể tổ chức hội thảo
đàm thoại truyền hình nhưng lượng người tham gia sẽ ít hơn. Kiểu công cụ như thế
này sẽ giúp sinh viên kết nối với bạn học và giáo viên trực tuyến, họ không cảm
thấy bị lạc lõng khi tham gia lớp học trực tuyến.

Qua việc sử dụng các công cụ để xây dựng khóa học online, bài giảng và
trình chiếu, sử dụng âm thanh, hình ảnh và giao tiếp trực tiếp với người học để thảo
luận và trả lời câu hỏi, giáo viên trong khoa sẽ hứng thú và thiết kế thành công các
khóa học trực tuyến với chi phí tối thiểu.

Kết luận

Giáo dục từ xa tạo nên các cơ hội học tập cho những người không có cơ hội
tham gia và và học thường xuyên trên lớp học. Các nhà giáo dục học cung cấp các
khóa học trực tuyến chất lượng cao, chi phí không tốn kém bằng cách sử dụng các
công cụ và tài nguyên như mô tả trong bài báo này.
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CHALLENGES AND SOLUTIONS
IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION

Debbie Faires, MLIS
School of Library and Information Science

San Jose State University

There are a variety of challenges that administrators, teachers, researchers,
and students face in successfully implementing distance education. However, as
with many valuable innovations, the efforts required can provide marvelous
opportunities and results for all involved in the effort.

It is necessary to clarify some potentially confusing terminology. In this
presentation, “distance education” refers to teaching and learning that is carried out
via the Internet. “Online learning” is, for the purpose of this presentation, a
synonym for “distance education.”

Why consider providing distance education? A primary benefit of online
learning is that it provides education opportunities to many people who would
otherwise be unable to participate. For example, those who work during the day are
unable to attend classes that are held during the daytime hours. However, they may
be quite willing to spend some time in the evenings at the computer reading
materials, communicating with others, and completing assignments.  Online
learning provides great flexibility in the timing of study sessions.

Likewise, online students do not have to face to challenges of travelling to
attend classes. Time, money, and energy are saved by avoiding the trip to the class
location.

Distance education opens the door for learning to those who live in remote
locations. For example, in the village of Arnold’s Cove, Newfoundland, Canada,
the population consists of 1,200 people and the students in the school sometimes
face limited course offerings due to the small numbers of students (Murphy, 2008).
Teri and Erin are in the eleventh grade. They studied French from the time they
were in grade four. Due to declining enrollment, their school had to stop offering
classes in French. Fortunately, they were able to participate in an online French
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class for credit. They meet with their instructor and other online students each
week by participating in class via the computer. They can speak to the class and
they can hear the teacher and the other students. They report that they have learned
good skills in self-discipline and motivation in addition to their French studies.

Another group of students who can be served through distance education are
those who are confined to home or the hospital due to health reasons. Claire Smee,
a high school student in West Sussex, England, has been unable to attend school of
several months due to illness (BBC, 2007). However, she is able to continue her
studies by working with a teacher online. She and her classmates, who are in other
locations, discuss course topics with the teacher as they use web conferencing to
meet with each other. They simultaneously see materials on the screen including
video, polls, and text chat and can interact to improve their learning. It is
significant to note that the program that served Claire reported a 100% pass rate on
final examinations for the students who participated.

One other example of students who are unable to attend school due to health
reasons comes from the Benioff Children’s Hospital at the University of California
San Francisco (Skype, 2010). Patients who are confined to the hospital can talk
with their classmates or with patients in other parts of the country. This helps them
feel connected to their peers.

Students, faculty, and researchers can work together in spite of living far
apart. The online environment can function as the virtual hallway and classroom
where learning can take place.

Adoption of online learning is growing fast. A report commissioned by the
Sloan Consortium reported a 21% growth rate for online enrollments in the United
States from 2009 to 2010 (Allen & Seaman, 2010). This far exceeds the 2% overall
growth rate for higher education. They also reported that, in 2009, nearly 30% of
all higher education students in the U.S. had taken at least one fully online course.
Many respected traditional universities including Stanford and the University of
California system have formally initiated online classes and degree programs
(Krieger, 2011).

Distance learning offers great benefits to students in a variety of
circumstances. Due to its growing adoption, more institutions are beginning to
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offer online programs. Next we will discuss two of the primary challenges to
providing distance education. We will also look at some potential solutions.

Challenges

Two of the biggest challenges in carrying out an online program include a)
ensuring high quality while b) keeping costs manageable.

Quality

It is entirely possible to facilitate high quality learning in the online
environment. A 2009 report from the U.S. Department of Education analyzed more
than a thousand empirical studies of online learning.  Their results found that
“students who took all or part of their class online performed better, on average,
than those taking the same course through traditional face-to-face instruction“
(U.S. Department of Education, 2010).

There are some fine resources that provide evaluative guidelines for online
classes. Quality Matters is a “faculty-centered, peer review process that is designed
to certify the quality of online and blended course.” (MarylandOnline, 2010). The
Quality Matters rubric (MarylandOnline, 2009) is a document that outlines 40
standards grouped into seven categories. The categories are:

9. Course overview and introduction

10.Learning objectives

11.Assessment

12.Resources and materials

13.Learner engagement

14.Course technology

15.Learner support

16.Accessibility

Individuals and organizations can use this rubric to self-assess their courses.
If they wish, they can become formal participants in the Quality Matters review
process. Whether or not they officially subscribe, they can learn much from the
rubric as they plan and assess their online courses.
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Another valuable rubric is available from California State University, Chico
(CSU, Chico, 2009). In this rubric, twenty-five standards are organized in the
following six general areas:

7. Learner support and resources

8. Online organization and design

9. Instructional design and delivery

10.Assessment

11.Innovative teaching with technology

12.Faculty use of student feedback

Each standard is described at three levels: baseline, effective, and
exemplary. Classes can be assessed and improved through use of these rubrics.

It can be very helpful to see examples of outstanding online classes. The
Blackboard Exemplary Course Program (Blackboard, 2011) recognizes high
quality online courses each year and publishes information about the best practices
they incorporate. The site includes recorded course tours in which each honored
course developer or faculty member talks about how the course is organized.

Another aspect of quality is the identification and inclusion of high quality
resources. The TED Talks are a valuable series (TED Conferences, 2011a). These
videos last from 3 to eighteen minutes and they focus on a wide range of topics.
Presentations are of high quality and are intellectually stimulating. Of special note
is the TED Open Translation Project in which volunteers offer subtitles in a variety
of languages. Many TED Talks are available with Vietnamese subtitles (TED
Conferences, 2011b).  For example, Hans Rosling, global health expert from
Sweden, has a powerful and effective method of relating the washing of clothes
and projections of the world’s energy usage (TED Conferences, LLC, 2011c). He
even provides a surprise ending to his presentation!

These are just a few online resources that can contribute to the quality of
distance education.
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Keeping Costs Manageable

There are many expenses associated with any educational institution. These
include costs for people (faculty, administrators, and staff) and for the buildings
where classes are held. Technology is an important area that is vital to online
education. Fortunately, there are some online tools that are free or quite
inexpensive that can be used to facilitate distance education.

In an online class, there are three types of applications that are often used:

4. Course web site

5. Lecture capture

6. Audio communication

Course Web Site

A course web site serves as the online home for a course. It provides an
access point where course materials are organized. Communications between
faculty and students can be facilitated through threaded discussion boards as well
as internal email messaging. The site can provide a means for students to submit
assignments and faculty members can grade and provide individual feedback.
Commercial systems such as Blackboard are widely used but can be costly.

Moodle (Moodle.org, 2011) is an open source course management system.
There is no cost for the software but it must be installed and configured on a server
which is provided by the educational institution. It provides all of the standard
tools needed for online courses.

A very low-cost option for individual courses is Ning (Ning, 2011), a hosted
site where teachers can build their own social networking sites. Faculty and
students can contribute content, discuss topics, and carry out many activities of an
online class using this tool. No programming is needed and the site runs on the
Ning server.

Free course sites can be set up on Google Sites (Google, 2010). Templates
are available to help faculty members or researchers set up their own sites which
can either be private or public. If desired, colleagues can edit a site so that it
becomes a collaborative product.
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Using these options for inexpensive or free course web sites, an instructor
can set up an online home for their class and organize content that students can
access anytime from any location where they can use a computer or mobile device
connected to the Internet.
Lecture Capture

One of the benefits of online education is the ability to make use of media
that is instructive and engaging. Students appreciate being able to play a recording
of an instructor’s lecture at a convenient time. They may choose to review that
lecture again to improve their understanding.  Free audio recording software, such
as Audacity (Audacity, 2011), provides the ability to record audio lectures so that
students can hear their instructor’s voice.

Recordings are even more effective when they include video. Jing
(Techsmith, 2011) is a fabulous free tool that runs on both Window and Mac. With
it, an instructor can create videos up to five minutes that include audio and screen
activity. It is very easy to record and narrate a short screen demonstration, upload it
to the free Screencast.com server with a single click, and share the video with
students.
Synchronous Audio Communication

The previous two types of tools, a course web site and recorded lectures, are
examples of asynchronous communication. Students can access the materials
anytime. Another tool that is valuable for online learning is one that provides
communication in real time. That is, students and faculty members can talk to each
other at the same time even though they are in different locations.

Web conferencing provides an online classroom for synchronous meetings.
It includes audio, video, shared whiteboard, text chat, and desktop sharing. These
tools are usually fairly expensive but a full web conferencing platform is available
for free use through LearnCentral (Blackboard, 2011). Anyone can sign up and
conduct sessions with up to three participant locations. LearnCentral is a social
networking site established by Elluminate (which is now known as Blackboard
Collaborate). Through this site, members not only have access to a world-class
web conferencing system, they can also network with other educators and
researchers. In addition to the private meetings a member may set up, they can also
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host their own online sessions on a research topic of interest. These are available to
anyone who may wish to attend.

Skype (Skype, 2011) is another tool that provides synchronous audio. Up to
25 people can connect in one conference call. If all of them are using computer to
participate, there is no cost. It is also possible to have video conference calls for a
smaller number of participants. Tools such as this help students to feel connected
to their online classmates and the instructor. It’s important to help students who are
taking distance education classes avoid feeling isolated.

Through the use of tools such as these for setting up an online course site,
creating lectures and demonstrations using audio and video, and communicating
with students in real time to facilitate discussion and answer questions, faculty
members can develop engaging and successful online courses with minimal cost.

Conclusion

Distance education provides opportunities for many people who would
otherwise not have the chance to take classes and continue their learning.
Educators can provide high-quality courses while keeping costs low by using the
tools and resources described in this paper.
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ĐẢM BẢO THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO
TẠI VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

ThS. Vũ Thị Hồng khanh
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

I. Một số nguyên tắc và xu hướng phát triển hoạt động thông tin tại các
các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hiện nay, hầu hết  thư viện và cơ quan thông tin tại các viện, học viện và cơ
sở giáo dục đào tạo có xu hướng họat động theo mô hình cung cấp dịch vụ thông
tin và lấy việc đáp ứng nhu cầu người dùng tin là mục tiêu phát triển của mình.
Tính phổ biến của trào lưu này làm cho dịch vụ thông tin không ngừng được phát
triển, cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ quan thông tin. Một số  nguyên tắc
và xu hướng cơ bản trong phát triển các dịch vụ thông tin giai đoạn hiện nay:

Nguyên tắc:

- Chú trọng phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ thông tin theo hướng
thích hợp với nhu cầu, điều kiện khai thác, sử dụng.

- Thông tin phải cập nhật; gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, theo
kịp với quá trình đổi mới phương thức đào tạo (đào tạo t heo tín chỉ, đào tạo từ xa
và nhất là sự phát triển của e-learning…).

Xu hướng:

- Phát triển các loại dịch vụ cung cấp nội dung thông tin số (các tài liệu dạng
số) trong môi trường mạng, đồng thời là các loại hình sản phẩm thông tin trợ giúp
người dùng tin  thực hiện việc kiểm soát các nguồn tin (nguồn tài liệu) liên quan
tới lĩnh vực  nghiên cứu, đào tạo. Nhiệm vụ này đi đôi với việc xây dựng một
chính sách thống nhất lâu dài, ổn định đối với việc tạo lập, quản lí và khai thác
nguồn tài liệu. Nguồn tư liệu và các kết quả nghiên cứu khoa học có mối quan hệ
chặt chẽ với nhau, tạo nên nguồn thông tin khoa học nội sinh từ hoạt động của
chính cơ quan nghiên cứu

- Phát triển các dịch vụ đơn lẻ theo yêu cầu – ý nghĩa của dịch vụ này là  đáp
ứng đến cùng một loại nhu cầu tin xác định. Đây chính là dịch vụ có giá trị gia tăng
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– tức là các dịch vụ thích hợp với các yêu cầu mang tính cá biệt cao của người
dùng tin ngày càng được tạo lập nhiều, đa dạng và vô cùng linh họat.

- Hình thành và phát triển các loại dịch vụ thân thiện, tiện lợi có khả năng hỗ
trợ lẫn nhau, phù hợp với các nhóm người dùng tin khác nhau: Cán bộ quản lí, nhà
nghiên cứu, người dạy, người học… Các dịch vụ này hướng đến việc tạo khả năng
truy cập và khai thác những bộ phận nguồn tin rất khác biệt nhau: chuyên khảo,
giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu hướng dẫn - giải đáp, các tư liệu kiểm tra,
đánh giá trực tuyến; các nguồn tin đa phương tiện; các tư liệu chưa xuất bản là các
kết quả nghiên cứu, sách tham khảo các loại…

- Phát triển các lọai hình dịch vụ trao đổi thông tin. Trong hoạt động nghiên cứu
và  đào tạo, giao lưu khoa học và tính kế thừa thông tin khoa học theo thời gian
vừa là một đặc trưng, lại vừa là điều kiện cần phải có đối với  hoạt động thông tin -
thư viện. Ngày nay, tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã cho
phép việc trao đổi thông tin diễn ra hết sức đa dạng.

- Phát triển dịch vụ thân thiện, tiện lợi, khả năng thích nghi với việc có thể khai
thác, sử dụng thông tin, sử dụng dịch vụ thông tin tại mọi nơi và mọi lúc.

Ở nước ta, kể từ nửa cuối những năm 1990, và nhất là từ những năm đầu thế
kỷ 21, nhiều nguồn lực lớn được cung cấp bởi Chính phủ, các tổ chức quốc tế và
nước ngoài như: Trung tâm Thông tin Phát triển Viêt Nam (VDIC), Đông Tây hội
ngộ…, nhiều thư viện của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo đã được hình thành,
phát triển theo hướng điện tử hoá và số hoá  một cách đồng bộ. Tiêu biểu trong số
đó là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội hay các trường đại học
vùng như Cần Thơ, Thái Nguyên, Đà Nẵng…

II. Sự  phát triển  của các hình thức dịch vụ thông tin

1. Hỏi đáp: Trước đây, ở mức giản lược, kết quả thực hiện dịch vụ hỏi đáp là
câu trả lời đối với một yêu cầu cụ thể về một/hoặc một số tài liệu mà người sử
dụng đã biết đến một số yếu tố thư mục của chúng.

2. Tìm tin: Được triển khai trước một yêu cầu tin (các dấu hiệu t ìm kiếm tài
liệu) xác định, nhằm cung cấp cho người dùng tin sản phẩm dưới dạng một danh
mục tài liệu phù hợp với yêu cầu.TT -TV giới thiệu nguồn tin mới (Thông báo
sách/tài liệu mới) hoặc triển khai các loại dịch vụ hỗ trợ khác (hội nghị, hội thảo,
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triển lãm…) để giới thiệu đến người dùng tin về các thông tin mới phản ánh một
chủ đề nào đó.

3. Cung cấp thông tin theo chuyên đề: Sau khi nghiên cứu nhu cầu người
dùng và khả năng của mình, Trung tâm thông tin - thư viện xây dựng một hoặc một
số chuyên đề nào đó và tiến hành thu thập, lựa chọn và bao gói dưới những hình
thức cụ thể, sau đó, có thể định kỳ cung cấp cho người dùng tin.

4. Phổ biến thông tin chọn lọc: Sau khi có thoả thuận với người dùng tin (cá
nhân hay tập thể), xác định được diện nhu cầu của họ, cơ quan cung cấp dịch vụ
chủ động chuyển đến người sử dụng dịch vụ các thông tin mới, phù hợp với họ (về
nội dung, hình thức) theo các dạng thức xác ðịnh (gồm cả các thông tin thý mục,
các số liệu, dữ kiện hoặc bản thân nội dung thông tin). Mỗi loại dịch vụ trên ðều có
vai trò và giá trị xác định đối với người dùng tin, đồng thời, trong nhiều trường hợp
có thể chúng có các khả năng đáp ứng nhu cầu tin ở những mức độ khác nhau: nhu
cầu tra cứu - chỉ dẫn, nhu cầu về nội dung thông tin.

5. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu: Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu là một
trong số các dịch vụ thông tin phổ biến tại các loại hình cơ quan thông tin thư viện.
Việc cơ quan thông tin thư viện tiến hành sao chụ p bất cứ tài liệu loại nào và với
bất kỳ mục đích nào cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với quyền lợi của tất
cả những chủ thể liên quan. Để tránh gây các tổn hại về quyền lợi của các nhà xuất
bản và cơ quan lưu trữ, việc triển khai dịch vụ cung cấp bả n sao tài liệu cần tuân
thủ một số quy tắc nhất định.

Khi người dùng tin cần được sao chụp là các tài liệu dạng số, thì đương nhiên,
bản chất của dịch vụ lại trở thành dịch vụ truyền tệp, hoặc đơn giản chỉ là sự cho
phép người dùng tin truy cập và tải các tệp dữ liệu đối với các nguồn tin cụ thể.
Đương nhiên khi đó, vấn đề quản lý và khai thác dịch vụ trở nên đa dạng và khó
kiểm soát hơn. Chính vì thế, vấn đề sử dụng các ưu đãi một cách hợp lý, việc phát
triển dịch vụ cung cấp nội dung thông tin số hoá luôn là một trong các vấn đề cần
quan tâm từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ quyền lợi của những nhóm người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác nhau.

6. Các dịch vụ tư vấn, tham khảo . Dịch vụ tham khảo là loại hình dịch vụ
thông tin mang tính tổng hợp, kết hợp nhiều loại dịch vụ khác nhau. Đây là loại
dịch vụ tương tự như dịch vụ tư vấn thông tin tại các trung tâm thông tin khoa học
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và công nghệ. Tập trung tại đây là tất cả các loại dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ,
hướng dẫn người đọc khai thác được một cách có hiệu quả nhất các loại nguồn tài
liệu, thông tin hiện có, sử dụng được mọi năng lực hiện có của các thư viện và
mạng thông tin. Như đã biết, gần đây những loại dịch vụ này được nhắc đến như
các hoạt động liên quan tới việc nâng cao kiến thức thông tin đối với người sử
dụng các thư viện. Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ là các hoạt động giúp người
đọc khai thác được tốt nhất nguồn lực và các bộ sưu tập của thư viện cụ thể, mà
còn là các dịch vụ liên quan tới việc hỗ trợ người đọc các kiến thứ c và kỹ năng làm
sao để có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin, tài liệu của mình trong sự phát triển
và phân bố các nguồn thông tin tài liệu, các mạng thông tin như hiện nay.

7. Các dịch vụ trao đổi thông tin. Bản chất của hoạt động thông tin khoa học
chính là để tạo ra các phương tiện, khả năng, thực hiện các dịch vụ nhằm giúp
người dùng tin duy trì và phát triển các quá trình trao đổi thông tin theo hai chiều
không gian và thời gian.Có thể chia dịch vụ thông tin thành hai nhóm chính: các
dịch vụ đáp ứng nhu cầu được trao đổi thông tin và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu
được cung cấp thông tin. Các dịch vụ trao đổi thông tin hết sức đa dạng để sao cho
thích nghi cao với điều kiện, khả năng trao đổi thông tin cũng như tạo được sự thân
thiện, tiện lợi đối với người sử dụng dịch vụ. Điểm chung đối với các loại dịch vụ
trao đổi thông tin là người cung cấp dịch vụ không tham gia vào việc tạo ra nội
dung thông tin được trao đổi giữa những người sử dụng dịch vụ, mà chỉ tạo ra các
điều kiện, môi trường thích hợp cho quá tr ình trao đổi thông tin giữa họ. Đối với
người cung cấp dịch vụ, vấn đề ở đây là xác định được các nội dung và điều kiện
thích hợp nhất để giúp người dùng tin tiến hành việc trao đổi thông tin.

Các loại dịch vụ trao đổi thông tin hiện phổ biến trong các cơ quan thông tin-
thư viện khoa học bao gồm: hội thảo, hội nghị (workshop, conference); triển lãm,
hội chợ (Fair, exhibition); các dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng như truyền tệp,
thư điện tử, hội thảo trực tuyến (E-Conference), điễn đàn điện tử…

Một điểm chung đối với các dịch vụ thông tin hiện nay là vấn đề áp dụng các
thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổ chức, triển khai và
quản lí dịch vụ. Dịch vụ thông tin được tồn tại, được quản lí trên mạng, được chia
sẻ và được cung cấp cho người dùng tin trên môi trường mạng. Điểm thể hiện rõ
nét nhất cho xu hướng này là việc phát triển các dịch vụ trao đổi thông tin trên



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 45

mạng được triển khai bởi các ISP (Internet hay Individual Service Provider) và
IXP (Internet Exchange Point).

Sự tồn tại và khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng tin của các loại dịch vụ
thông tin nêu trên có nhiều điểm khác biệt nhau rất rõ rệt. Trong một số trường
hợp, chúng có thể thay thế nhau, song nói chung, mỗi loại đều thực hiện các chức
năng riêng của mình. Vì thế , chú trọng đồng thời phát triển các dịch vụ trên là cần
thiết và hợp lý, nhất là trong hoàn cảnh người dùng tin có những khả năng, điều
kiện khai thác, sử dụng thông tin khác nhau.

III. Vấn đề đảm bảo thông tin cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo tại
Viện Khoa học giáo dục VN trong điều kiện và xu thế hiện nay là một nội dung
lớn và phức tạp, và có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau.

Hoạt động của Trung tâm TT- TV, Viện KHGD không phải là hoạt động
mang tính tự thân, mà mục tiêu của hoạt độ ng này là giải quyết các vấn đề được
hình thành trong quá trình phát triển của Viện, do đó đặc điểm và xu hướng phát
triển của Trung tâm TT-TV về cơ bản  chịu sự chi phối của nhu cầu, điều kiện và
xu hướng phát triển của Viện Khoa học Giáo dục Việt nam. Mặt khác, mạng lưới
các cơ quan thông tin thư viện thuộc các cơ sở nghiên giáo dục đào tạo đang tạo
thành một phân hệ của hệ thống thông tin thư viện chuyên nghành. Do đó Trung
tâm Thông tin TV cũng phản ánh và chịu sự tác động của sự phát triển của hệ
thống thông tin thư viện chuyên ngành.

Từ những phân tích trên có thể nhìn nhận hình ảnh và mô hình hoạt động
của Trung tâm thông tin thư viện Viện theo nhiều cách khác nhau, là:

 một hệ thống mạng thông tin;

 một thư viện điện tử (hay số hoá);

 nhà cung cấp dịch vụ thông tin và nội dung thông tin trên Internet (tương
ứng là các ISP và ICP như thường được gọi), là một cổng thông tin
(Portal/Gateway), ...

Để từng bước cải thiện được hiệu quả hoạt động thông tin thư viện của Viện
KHGD, có rất nhiều việc phải làm, thậm chí cần coi là phải vượt qua được nhiều
thách thức, bởi:
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- Tính thiếu đồng bộ của giải pháp (công nghệ, chính sách về tài chính, phát
triển nguồn nhân lực...);

-Thông tin một chiều, chỉ tác động đến một chủ thể nào đó trong Viện: Cán bộ
quản lí, người dùng tin trực tiếp hoặc  người cung cấp/môi giới thông tin).

- Chưa đổi mới về quan điểm và sự phối hợp của mọi chủ thể (Lãnh đạo Viện,
các phòng ban chức năng) có liên quan tới việc tạo lập, quản lí, cung cấp và sử
dụng thông tin trong quá trình triển khai hoạt động của Trung tâm thông tin thư
viện - điều mà chúng ta đã từng không ít lần nêu ra, nhưng đến nay chưa thể nói là
Viện đã xây dựng cơ chế thực hiện được một cách ổn định.

Trung tâm Thông tin – Thư viện cần đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu
và phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ thông tin, cũng như cần xây dựng một
chính sách phát triển nguồn tin, nguồn tài liệu điện tử, tài liệu số hoá một cách
thích hợp. Các sản phẩm, dịch vụ thông tin phải không ngừng được đổi mới bởi
chúng được sinh ra từ các yếu tố không ngừng thay đổi và phát triển là: nguồn
thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin và các loại nhu cầu thông tin. Bởi vậy sự xuất
hiện các loại sản phẩm, dịch vụ thông tin mới là tất yếu. Bên cạnh nhu cầu tin của
hệ thống đề tài đề án các cấp, phương thức đào tạo sau đại học th eo tín chỉ đã làm
nâng cao một cách rất rõ rệt nhu cầu được cung cấp nguồn học liệu có khối lượng
lớn, đa dạng và kịp thời. Thực tế đó lại càng đòi hỏi sự phát triển, nhất là sự xuất
hiện những loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin mới tại Trung tâm Thôn g tin -
Thư viện.
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ENHANCE INFORMATION FOR RESEARCH AND TRAINING
AT VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Vu Thi Hong Khanh, MA
Vietnam Institute of Educational Science

ABTRACT

Information services play an important part in traning & education
institutes. The demand on information is increasing more and more, this leads to
the development of the information services. The article shows the rules and trends
in developing the information services at education and training at institutes,
discuss the issue to providing information for doing education and research at
Vietnam Institute of Educational Science.

The article consists of 3 parts: 1/ Principles and trends in developing
information services  at education and training institutes; 2/ Kinds of  information
that are developing; 3/ Improving information’s quality in doing research and
training at Vietnam Institute of Educational Science.

Key words: information service; doing research; education & training.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC GIÁO DỤC

TẠI VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

TS. Vương Thanh Hương
ThS. Đinh Tiến Dũng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

I. Mở đầu

Tháng 4 năm 2008, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục chính thức
được đổi tên thành Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) - là một Viện
nghiên cứu đầu ngành về khoa học giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trung tâm Thông tin – Thư viện của Viện đảm nhiệm các chức năng: (i) Nghiên
cứu, xử lý và cung cấp thông tin khoa học giáo dục; (ii) Thực hiện các dịch vụ
thông tin giáo dục phục vụ lãnh đạo và theo yêu cầu; (iii) Thu thập, lưu trữ, xử lý
và cung cấp thông tin khoa học giáo dục; (iv) Quản lý trang tin điện tử của Viện.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, công tác thông tin khoa học giáo dục c ần được đi trước, cung cấp tri
thức, nâng cao khả năng sáng tạo giúp cho việc hoạch định các chính sách giáo dục
Việt Nam nhanh chóng hội nhập, phù hợp với các xu thế phát triển giáo dục trên
thế giới.

II. Số liệu thống kê nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại Viện
KHGDVN

Thư viện của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được hình thành trên cơ sở
sát nhập  2 thư viện của Viện Phát triển Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục năm
2003. Trên thực tế Thư viện của Viện KHGDVN cũng đã có quá trình phát triển và
xây dựng được 45 năm với đặc thù của thư viện chuyên ngành về khoa học giáo
dục và rất đa dạng về ngôn ngữ, loại hình tài liệu. Theo thống kê gần đây nhất,
tổng số nguồn lực tại thư viện có gần 35.000 (ba mươi lăm nghìn) đầu tài liệu các
loại, khá phong phú về nội dung, hình thức và ngôn ngữ của tài liệu. Nguồn thông
tin KHGD hiện tại được chia thành 2 nguồn chính:



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 49

a.  Nguồn thông tin trên giấy bao gồm tài liệu công bố và tài liệu không
không bố.

Tài liệu công bố của Thư viện Viện KHGDVN gồm:

- Sách: Theo số liệu thống kê hết năm 2010, số sách của tổng kho Thư viện là: trên
gần 40.000 bản bao gồm cả sách quốc văn và sách ngoại văn. Thành phần ngôn
ngữ của tài liệu dạng sách như sau:

Bảng 1 . Số liệu thống kê thành phần ngôn ngữ của sách trong Thư viện

TT Ngôn ngữ Số bản Tỷ lệ

1 Sách tiếng Việt 20.200 53%

2 Sách tiếng Nga 10.000 26%

3 Sách tiếng Anh 5000 14%

4 Sách tiếng Pháp 1000 2.5%

5 Đức 500 1%

6 Nhật 500 1%

7 Ngôn ngữ khác 1000 2.5%

- Báo, tạp chí: Năm 2011 có 70 đầu báo, tạp chí với hơn 2000 đơn vị đóng bìa
(các đầu báo, tạp chí đóng bìa chủ yếu là các báo, tạp chí về lý luận và thực tiễn
giáo dục), bao gồm cả báo tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong đó, tạp chí về lý
luận và thực tiễn giáo dục : Tiếng Việt: 9 đầu tạp chí, tiếng Nga : 3, tiếng Anh : 2,
tiếng Trung Quốc: 1.

Năm 2011, tổng số báo và tạp chí được bổ sung vào thư viện  là 76 đầu báo,
tạp chí bao gồm các ngôn ngữ  cụ thể:
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Bảng 2. Thành phần Ngôn ngữ của báo, tạp chí (th ời điểm 2011)

TT Ngôn ngữ Số tên báo,
tạp chí

Tỷ lệ

1 Báo, tạp chí tiếng Việt 70 92%

2 Báo chí tiếng Nga 3 4%

3 Báo chí tiếng Anh 2 2.6%

4 Báo chí tiếng Trung 1 1.4%

5 Ngôn ngữ khác 0

Tài liệu không công bố (tài liệu nội sinh)

Tài liệu không công bố là tài liệu chỉ được lưu hành trong phạm vi hẹp, chưa
được xuất bản, không có trong thị trường và số lượng hạn chế, chúng tạo thành một
loại tài liệu ngầm. Đó là những ghi chép nhật ký khoa học, những báo cáo kết quả
nghiên cứu khoa học, những luận văn khoa học, những giáo trình giảng dạy, tài
liệu hội nghị... Nguồn tài liệu này được thu thập từ những nguồn khác nhau như
các viện nghiên cứu, các trường đại học, các hoạt động học tập, nghiên cứu,... Tuy
nhiên, Thư viện cũng đã thu thập, bảo quản được hầu hế t các tài liệu dạng này, cụ
thể:

- Luận án, luận văn: bao gồm toàn bộ số luận án tiến sỹ và luận văn cao học
đã nộp vào thư viện từ trước đến nay, theo các chuyên ngành giáo dục: Quản lý
giáo dục; phương pháp giảng dạy các bộ môn: Toán, Văn, Sinh, Lịch sử; Tâm lý
học; Giáo dục học. Tổng số luận văn, luận án hiện có tại thư viện là: 1000 đầu tài
liệu, với số lượng bản là 1273.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Bao gồm toàn bộ báo cáo toàn văn
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được nộp lưu chiểu cho thư viện. Các tài liệu
này được tổ chức thành một kho riêng và có gần 2157 bản.
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- Tài liệu dịch: Được hình thành trong phạm vi hẹp thông qua sản phẩm
nghiên cứu trung gian của các đề tài, tài liệu dịch từ các tiếng nước ngoài khác
nhau, kho tài liệu này được h́nh thành từ những năm 60, khi bắt đầu hình thành
Viện Khoa học giáo dục, hiện đã lưu được hơn 2000 đầu tài liệu. Số lượng tài liệu
cũ trong số các tài liệu dịch chiếm tương đối lớn cần phải được thanh lọc và phục
hồi mới có giá trị sử dụng cao.

b. Nguồn thông tin điện tử

Việc tạo lập các nguồn lực thông tin điện tử để từ đó khai thác thông tin một
cách có hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược của các cơ quan thông
tin - thư viện hiện nay. Từ phương diện hình thức, nguồn lực thông tin điện tử có
thể được hiểu là các CSDL, các bản tin điện tử, các website trên mạng.

Từ những năm 1996, Thư viện Viện KHGDVN bắt đầu tiến hành xây dựng
các cơ sở dữ liệu trên phần mềm Winisis, điển hình với các CSDL sau:

- CSDL sách tham khảo giáo dục (Sachgd.mst): Bao gồm các biểu ghi của
toàn bộ sách tham khảo tiếng Việt có trong kho thư viện, một số sách tiếng Anh.
Đây là cơ sở dữ liệu lớn nhất của Thư viện, tổng số biểu ghi của CSDL này hiện
nay là hơn 10000 biểu ghi, phản ánh 75% sách tiếng Việt của Thư viện. Hiện nay
CSDL Sachgd.mst đang được sử dụng và chỉ được sử dụng một cách hạn chế tại
thư viện, bạn đọc chỉ có thể tra tìm tài liệu tại Phòng đọc thư viện và nó chưa được
sử dụng rộng rãi do những hạn chế của phần mềm Winisis.

- CSDL luanan.mst : Đây là CSDL Luận án, luận văn của học viên cao học,
luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh bảo vệ trong và ngoài viện cũng như ở nước
ngoài, kể cả người nước ngoài bảo vệ ở Việt Nam. Cơ sở dữ liệu này hiện có 600
biểu ghi trong số 900 luận án, luận văn hiện có của Thư việ n.

- Cơ sở dữ liệu về báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học (tlnc.mst):
Cơ sở dữ liệu này được bắt đầu xây dựng từ năm 2003 chứa đựng các thông tin thư
mục về các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và nộp lưu tại Thư
viện, hiện tại số biểu ghi đã được cập nhật cho đến thời điểm này là 900 trong tổng
số gần 2000 đơn vị tài liệu, và hiện tại Thư viện vẫn đang tiếp tục cập nhật các
biểu ghi mới đối với các đề tài mới, và các tài liệu đã được nộp lưu trước đó.
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- Cơ sở dữ liệu bài trích báo, tạp chí (stdoc.mst):  Trước sự gia tăng rất
nhanh của thông tin khoa học giáo dục trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước,
ngay từ những năm 90 Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tiến hành xây dựng cơ
sở dữ liệu bài trích báo và tạp chí về giáo dục, cho đ ến nay số biểu ghi của Cơ sở
dữ liệu này đã lên đến: 3000 biểu ghi. Tuy nhiên CSDL này mới chỉ phản ánh được
một phần rất nhỏ so với những gì đã có trên các tạp chí giáo dục.

Từ năm 2005, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã chú trọng đến vấn đề này
và đẩy mạnh hơn nữa trong việc xây dựng CSDL không chỉ tăng về số lượng mà
còn chú trọng đến chất lượng, ví dụ các biểu ghi này phải có tóm tắt sơ lược nội
dung bài báo và chú giải cho từng biểu ghi, bên cạnh đó Trung tâm cũng từng bước
trang bị các phương tiện kỹ thuật cũng như phần mềm thư viện hiện đại phù hợp,
đến năm 2009, qua việc thực hiện dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho hệ
thống thông tin khoa học giáo dục của Viện”, Thư viện đã được đầu tư hệ thống
trang thiết bị cũng như phần mềm thư viện hiện đại, phù hợp. Cụ thể:

Hệ thống trang thiết bị an ninh thư viện như: máy ghi hình, camera theo dõi,
cổng từ, máy in thẻ bạn đọc, máy quét mã vạch,…; Hệ thống máy chủ quản trị cơ
sở dữ liệu (02 máy), các máy trạm có cấu hình mạnh được trang bị tại phòng đọc
để phục vụ bạn đọc tra cứu, máy trạm để các cán bộ trong Trung tâm xử lý nghiệp
vụ; Phần mềm quản trị Thư viện Libol 6.0.

Nguồn lực Thông tin KHGD tại Thư  viện Viện KHGDVN được phân loại
theo bảng BBK với thành phần các môn loại sau:

Bảng 3. Số liệu thống kê thành phần môn loại tài liệu của hơn 30.000 tên tài
liệu tương ứng một số phân ngành chính

TT Môn loại tài liệu Số lượng Tỷ lệ

1 Chuyên khảo về giáo dục 13120 43%

2 Sách giáo khoa, giáo trình,
chương trình

6400 21%
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3 Sách chuyên ngành khác hố trợ
nghiên cứu khoa học giáo dục

9600 31%

4 Sách tra cứu, từ điển 1521 5%

Trong thành phần các môn loại nêu trên, đáng chú ý nhất là mảng sách chuyên
khảo về giáo dục trong đó: sách tâm lý chiếm 18%, sách giáo dục học 26%, sách
về lý luận dạy học chiếm: 23%, còn lại là các lĩnh vực của giáo dục khác chiếm:
33%.

III. Một số nhận định qua số liệu thống kê về nguồn lực thông tin KHGD

- Theo số liệu thống kê nêu trên cho thấy tỷ lệ tài liệu tiếng Việt có trong
kho chiếm đa số (50%), tài liệu tiếng Nga chiếm tỷ lệ khá lớn (30%). Hiệu quả sử
dụng tài liệu tiếng Nga rất thấp với các lý do : (i) Trước đây việc trao đổi tài liệu
với các nước khối SNG dễ dàng, thuận lợi, số sách được biếu tặng cũng khá nhiều;
(ii) Tài liệu tiếng Nga từ rất lâu không được bổ sung mớ i, hầu hết là những tài liệu
xuất bản từ trước những năm 2000, do vậy tính thời sự và giá trị thông tin nghiên
cứu không cao ; (iii) Hiện tại nhu cầu bạn đọc đối với loại tài liệu tiếng Nga là rất
ít.

- Hàng năm, Thư viện có lựa chọn những đầu báo, tạp chí về giáo dục để
đóng lưu. Hiện nay số lượng báo, tạp chí được đóng lưu lên đến gần 2000 đơn vị,
nhưng vẫn chưa được tổ chức thành một kho riêng nên rất khó khăn cho việc bảo
quản cũng như là khai thác có hiệu quả loại hình tài liệu này.

- Trong tổng số gần 40.000 đầu tài liệu các loại, số tài liệu được xuất bản từ
những năm 2000 trở về trước chiếm tỷ lệ rất lớn, số lượng tài liệu mới được bổ
sung hàng năm chiếm tỷ lệ khiêm tốn, điều đó cho thấy nếu xét đơn thuần về mặt
thời gian thì lượng thông tin tương đ ối cũ, tính cập nhật không cao, ít có giá trị về
tính thời sự và giá trị tham khảo trong các công trình nghiên cứu về khoa học giáo
dục. Một số lượng lớn những tài liệu này cần được thanh lọc để tiết kiệm diện tích
kho và kinh phí bảo quản, đặc biệt các tài liệu trùng nhiều bản, tài liệu từ những
năm 1970 trở về trước.
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- Mặc dù sách chuyên khảo về giáo dục chiếm tỷ lệ cao (43%), nhưng nếu so
sánh với nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài Viện, nhất là trong giai đoạn đổi mới
giáo dục trong xu thế hội nhập hiện nay thì không đáp ứng được nhu cầu bạn đọc,
bởi họ ngày càng có nhu cầu tham khảo tài liệu có tính chuyên ngành sâu như:
quản lý giáo dục, giáo dục chuyên biệt, giáo dục đại học, giáo dục mầm non, các
tài liệu phản ánh những xu thế phát triển giáo dục mới trên thế giới ...

- Kho tài liệu nội bộ của thư viện bao gồm những tài liệu dịch, tài liệu giới
thiệu về các đơn vị, trung tâm nghiên cứu, tổng kết các hoạt động nghiên cứu,…
Đây là những tài liệu có thời gian xuất bản tương đối lâu, nội dung lỗi thời và giá
trị sử dụng không cao. Hầu hết tài liệu này được xuất bản từ những năm 60, 70 nên
những thông tin này đa số là không còn giá trị sử dụng.

- Thư viện đã xây dựng được một hệ thống mục lục tra cứu như: mục lục phân
loại dựa trên bảng phân loại BBK có cải tiến của thư viện quốc gia và chưa có phát
triển sâu và cập nhật thêm phần phân loại về chuyên ngành khoa học giáo dục.
Mục lục chữ cái được tổ chức và bạn đọc có thể tra tìm theo tên sách và tên tác giả.

Thư viện đã được đầu tư hệ thống thư viện với tra ng thiết bị và phần mềm
hiện đại, nhờ đó đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục trên máy tính
dựa vào phần mềm Libol 6.0, và phản ánh được phần nào nguồn lực thông tin hiện
có tại Thư viện. Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu theo tên tác giả, theo từ khoá, theo
tên sách,... trên máy tính tại Thư viện thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, thư viện
chưa khai thác được triệt để các tính năng hiện đại do hệ thống thư viện điện tử này
mang lại bởi một số nguyên nhân trong đó phải kể đến khả năng ngoại ngữ của độc
giả, sự quan tâm của độc giả đến các loại tài liệu giáo dục và có liên quan... Bên
cạnh đó việc số hoá các tài liệu hiện hữu trong thư viện và xây dựng cơ sở dữ liệu
điện tử chưa tiến hành được do thiếu kinh phí và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị
chưa tốt. Do vậy, độc giả chủ yếu tiếp cận được nội dung tài liệu khi trực tiếp đến
thư viện của Viện.

IV. Một số kiến nghị

+ Để tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin khoa
học giáo dục, xứng đáng là một trung tâm thông tin – thư viện đầu ngành về
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KHGD, Viện KHGDVN cần có qui định rõ ràng về việc nộp lưu thư viện đối với
tài liệu nội sinh trong Viện như: Kỷ yếu hội thảo khoa học, báo cáo tổng kết đề tài
nghiên cứu khoa học các cấp, các luận án, luận văn... Khuyến khích các cán bộ đi
công tác, hội thảo trong nước và nước ngoài nộp cho thư viện 01 bản phô tô các tài
liệu hội nghị, hội thảo...

+ Tăng cường kinh phí để Thư viện có thể bổ sung và khai thác tài liệu nước
ngoài, đa dạng hoá các loại hình tài liệu hiện đại (thuê hoặc mua các C SDL, sách
điện tử...), tiến hành số hoá các kho tư liệu, đào tạo và hướng dẫn người dùng tin,
tạo lập và xuất bản các sản phẩm thông tin phục vụ nghiên cứu về khoa học giáo
dục...

+ Xây dựng mối liên kết giữa Trung tâm TT-TV với các đơn vị nghiên cứu
khoa học trong và ngoài Viện để đánh giá, nắm bắt các nhu cầu thông tin về những
lĩnh vực họ đang nghiên cứu, tham khảo ý kiến về nguồn tài liệu mà thư viện có
thể tiếp cận và bổ sung với nhiều hình thức khác nhau.

+ Phối hợp với các cơ quan Thông tin - thư viện khác trong việc bổ sung,
tìm kiếm và sưu tầm tài liệu để tiết kiệm được kinh phí mà vẫn bổ sung được tài
liệu cần thiết, đặc biệt là tài liệu ngoại văn.

+ Xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin để làm cơ sở định
hướng cho Thư viện bổ sung tài liệu mới, thanh lọc những tài liệu cũ, coi đó là cẩm
nang cho công tác bổ sung tài liệu.

+ Hiện đại hoá bộ máy tra cứu tin của thư viện, hướng tới việc ứng dụng
CNTT trong tra cứu và khai thác tài liệu, xây dựng một thư viện điện tử hoá về
KHGD.

+ Hợp nhất các kho tư liệu cùng loại hình và cùng ngôn ngữ: kho đề tài
nghiên cứu khoa học, kho luận văn, kho tài liệu tiếng nước ngòai... để thuận tiện
trong tra cứu và phục vụ bạn đọc.
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ABSTRACT

The Information – Library Center, Vietnam Institute of Educational Science
is given duties to do research, collect, store, manage and provide educational
information as required. This article shows the real situation of information sources
at Vietnam Institute of Educational Science, giving comments about it.

The article has an aim to find out the real situation of  information sources at
Vietnam Institute of Educational Science and suggest solutions to boost the
information source’s quality.

The article includes 3 main parts: 1/ Summing up the educational
information source at VNIES; 2/ Giving assessments through the statistics about
the educational information source; 3/ Giving suggestions for improving the
quality of the information source.

Key words: information sources; educational science; Vietnam Institute of
Educational Science.
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TS. Trần Thị Thái Hà
ThS. Nguyễn Văn Chiến

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

“Không có thông tin thì sẽ không có tiến bộ

trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và sản xuất vật chất”
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I. Đặt vấn đề

Nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu giáo dục nói riêng là một
hoạt động đòi hỏi có sự gắn kết chặt chẽ với việc tìm kiếm thông tin. Để biến các
sản phẩm nghiên cứu khoa học trở thành kiến thức, tri thức phục vụ xã hội thì việc
huy động các nguồn lực thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng. Các nhà nghiên
cứu xem việc tìm kiếm thông tin liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu là một trong
những công đoạn ban đầu và duy trì trong suốt quá trình triển khai các nghiên cứu.
Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng hình thức lưu trữ và phổ biến thông
tin khoa học hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học
(NCKH) hiện nay là một đòi hỏi bức thiết.

Trong bối cảnh CNTT&TT phát triển với tốc độ nhanh hiện nay đã giúp cho
công tác quản lý thông tin, tư liệu nghiên cứu khoa học thuận tiện và nhanh chóng.
Theo đó, các loại hình dịch vụ thông tin mới xuất hiện như thư viện điện tử và nay
là thư viện số đang ngày càng trở nên phổ biến. Trong một thế giới kỹ thuật số, các
thư viện ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình sáng tạo và phổ biến thi thức.
Bà Lougee (Lougee, 2002) khẳng định rằng đây là một thay đổi lớn về bản chất
của thư viện. Dù rằng một số các vai trò mới chỉ là phần mở rộng trong các hoạt
động của thư viện truyền thống, nhưng nh ững chức năng và cơ hội hoàn toàn mới
vẫn đang nẩy sinh và phát triển. Vấn đề phát triển hợp tác với đa dạng các đối tác
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và nó không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm các
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tổ chức hỗ trợ cho thư viện hoạt động mà là sự hợp tá c để cùng hoạt động và phát
triển.

Nhìn từ kinh nghiệm thế giới, những thay đổi trong vai trò của thư viện khoa
học hiện nay có thể kể đến các bước chuyển từ:

- Chú trọng vào giá trị của việc thu thập/ sưu tập chuyển sang chú trọng vào
giá trị của sự tinh thông/ chuyên sâu

- Hỗ trợ việc truy cập và mô tả thông tin chuyển sang chịu trách nhiệm trong
viêc phân tích thông tin sâu hơn

- Dịch vụ như là một tổ chức trợ giúp chuyển sang dịch vụ như là một cộng
tác viên

- Tổ chức hoạt động dựa trên vào các dịch vụ hỗ trợ chuyển sang tổ chức mở
rộng hoạt động như một “sân sau” hay “khuôn viên” của các trường/học viện
nghiên cứu

Như vậy, bên cạnh việc duy trì các chức năng truyền thống của mình, thư
viện ngày nay phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc ứng ph ó với các
thay đổi. Liệu các khả năng của Internet và các dịch vụ thông tin mới – từ Google
đến Amazon.com – có tạo nên những đối thủ cạnh tranh tin cậy? Liệu các thư viện
có nguy cơ trở nên không thích hợp hay phải chú trọng hơn đến sự chuyên sâu của
các cán bộ thư viện? Đây được xem là chủ đề rất đáng quan tâm của các nhà khoa
học, nhà quản ký, các chuyên gia, kỹ thuật trong việc thảo luận, tìm kiếm các giải
pháp và mô hình phù hợp để có thể phát huy hiệu quả tối đa hoạt động thư viên
nhằm phục vụ việc khai thác và sử dụng thông tin cho hoạt động nghiên cứu và
phát triển giáo dục nước nhà. Bài viết này đề cập đến vai trò của các thư viện và
những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển dịch vụ thông tin phục vụ
nghiên cứu giáo dục trong thời đại số hóa hiện nay.

II. Dịch vụ thông tin khoa học và những thuộc tính của một “kho” dữ liệu
số đáng tin cậy

Khoa học là một hệ thống kiến thức được sắp xếp, hệ thống hóa trong quá
trình phát triển lịch sử về những quy luật vận động và phát triển cả tự nhiên, xã hội
và tư duy. Trải qua các giai đoạn khác nhau, hệ thống thông tin này được sắp xếp
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và tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại số hóa, các dữ liệu dạng
chữ, hình ảnh, âm thanh… sử dụng trên máy tính và được máy tính nhận biết đúng
định dạng, được gọi chung là dữ liệu số. Quá trình chuyển các dạng dữ liệu truyền
thống như các bản viết tay, bản in trên giấy, hình ảnh… sang chuẩn dữ liệu trên
máy tính và được máy tính nhận biết được gọi là số hoá dữ liệu. Như vậy, s ố hoá
dữ liệu là hình thức chuyển đổi các dữ liệu truyền thống bên ngoài thành dạng dữ
liệu số mà máy tính có thể hiểu được 1. Vậy thế nào là một ‘kho’ dữ liệu số đáng
được tin cậy?

Theo RLG-OCLC (2002), một “kho” dữ liệu kỹ thuật số đáng tin cậy có
nhiệm vụ cung cấp sự truy cập lâu dài, đáng tin cậy nguồn tài nguyên kỹ thuật số
đã được tổ chức quản lý tới cộng đồng của mình cả trong hiện tại và tương lai. Các
“kho” dữ liệu kỹ thuật số có thể có các dạng thức khác nhau song nhìn chung nó
phải đảm bảo có trách nhiệm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên kỹ thuật số và vì
lợi ích của người sử dụng. Theo ý kiến của một số các chuyên gia (Gerolimos and
Konsta, 2011), các thuộc tính của một “kho” lưu trữ kỹ thuật số đáng tin cậy gồm:

 Phù hợp với mô hình một hệ thống thông tin lưu trữ Mở (OA IS)

 Có khả năng quản trị

 Bền vững về mặt tổ chức

 Ổn định về chi phí

 Công nghệ và các thủ tục phù hợp

 Đảm bảo an ninh hệ thống

 Đảm bảo trách nhiệm về pháp lý

Bên cạnh đó, sự phát triển của CNTT&TT đã tác động mạnh mẽ đến việc đa
dạng hóa loại hình dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu nói chung và
nghiên cứu giáo dục nói riêng. Trên thế giới các loại hình d ịch vụ thông tin trong
các thư viện nghiên cứu hiện nay xuất hiện rât nhiều hình thức, như mạng xã hội
(Social networks), youtube, Weblog, Facebook, v...v (xem thêm hình 1).

1 http://www.giaiphapso.info/giai-phap-so/so-hoa-du-lieu-la-gi/
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Hình 1: Tỷ lệ các dịch vụ được sử dụng ở một số thư viện nghiên cứu hàng đầu
trên thế giới

Ở Việt Nam cũng bắt đầu phát triển các dịch vụ mới, như các trang thư viện
trực tuyến, diễn dàn khoa học (http://tailieu.vn, violet.vn, www.docs.vn,
www.tailieuonline.tk.v.v.), gần đây phát triển mạnh mẽ dưới dạng cung cấp các tài
liệu được số hóa, trong đó có các tài liệu nghiên cứu giáo dục. Với cách thức tổ
chức tài liệu dưới hình thức này, người có nhu cầu dùng tin sẽ thuận tiện và dễ
dàng có được các tài liệu cần thiết nằm trong các kho tư liệu mà các nguồn này
cung cấp chỉ với các thao tác đơn giản thay vì phải đến các trung tâm thông tin-tư
liệu để tìm kiếm tài liệu. Các trung tâm thông tin, thư viện điện tử của các viện
nghiên cứu giáo dục, trường đại học gần đây cũng đang phát triển theo hướng cung
cấp các thông tin thuận tiện nhất đến người có nhu cầu.

So với dịch vụ thông tin truyền thống thì ngày nay đã có những bước phát
triển rất lớn, phản ánh đậm nét dấu ấn của sự phát triển CNTT&TT. Một xu thế
phát triển mới của thế giới được các nhà nghiên cứu dự báo trong năm 2005 -2015
là chuyển từ phát triển định hướng mạng (Network centric) sang phát triển nội
dung (Content centric). Theo dự báo trong vòng 15 năm tới, cứ sau 3 năm lượng
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thông tin do nhân loại tạo ra sẽ tăng gấp đôi2.  Trong thời đại số hóa, các dịch vụ
thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng đáp ứng cả
về nhu cầu tốc độ phát triển về nội dung thông tin, nhu cầu sử dụng các thông tin
trong lĩnh vực này một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất trên phạm vi toàn cầu
(không giới hạn về mặt không gian). Các kết quả nghiên cứu giáo dục cũng như
các thông tin về giáo dục và phát triển giáo dục trong và ngoài nước cần được cập
nhật và phổ biến rộng rãi nhất để các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục có thể tiếp
cận phục vụ hoạt động chuyên môn của mình.

III. Vai trò mới của các thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục trong thời đại
kỹ thuật số

Các thư viện phục vụ nghiên cứu đang trải qua những thay đổi về chất. Các
nhu cầu dịch vụ cũng như các mô thức sử dụng thông tin của người sử dụng đang
thay đổi, như là một phần của những thay đổi văn hóa trong xã hội. Thực tế cho
thấy (ARL, 2002) khi các thư viện tạo nên những nội dung có chất lượng và sẵn
sàng thông qua Web, thì khả năng sử dụng của nó sẽ tăng lên và nó đến được với
nhiều độc giả hơn. Đồng thời ở nhiều thư viện việc sử dụ ng một số dịch vụ truyền
thống như giao dịch với các tài liệu in, các sách chương trình, tài liệu tham khảo bị
suy giảm. Mặc dù sinh viên hay các học giả vẫn tiếp tục phụ thuộc vào thư viện vì
nguồn tài nguyên thông tin, song họ cho rằng dịch vụ thư viện k hông đáp ứng được
mong đợi của họ với các dịch vụ thông tin dựa trên Web. Người dùng luôn luôn
tìm kiếm các công cụ, dịch vụ, và các hỗ trợ mới để truy cập tài nguyên kỹ thuật
số. Các chính sách nhân lực và việc thực hiện cũng như sự phân bổ lại ngân sách
cho các thư viện đang tạo ra sự linh hoạt hơn trong việc kết hợp với các dịch vụ
mới nhằm đáp ứng sự mong đợi của người sử dụng.

Với vai trò phát triển tập hợp tài nguyên thông tin, trong một môi trường
luôn biến động, thay đổi và có tính kết nối cao, các thư viện ngày này không chỉ
quản lý về mặt nội dung mà cả tính bền vững của các nguồn tài nguyên này. Vai
trò của các thư viện chuyển dần sang tham gia vào quá trình xuất bản, gồm đưa ra
các chính sách và thực hiện trình bày, quản lý, và phân phối nội dung . Điều này đã
đẩy thư  viện gần hơn với quan điểm tạo lập và phân phối thông tin trong quá trình

2 Huỳnh Đình Chiến và Huỳnh Th ị Xuân Phương (Trung tâm Tư liệu ĐH Huế). Nâng cao chất lượng dịch vụ thông
tin thư viện http://www.lrc.ctu.edu.vn/bantin/chuyen-de/16-nang-cao-cht-lng-cac-dch-v-thong-tin--th-vin.html
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xuất bản, cũng như  mở rộng chức năng của thư viện ra ngoài phạm vi vốn có là
lưu trữ thông tin và quản lý các tác phẩm đã công bố. Tuy nhiên, trong việc phổ
biến và sử dụng thông tin, các thư viện thường mang nặng tính chuyên môn hơn là
tính chuyên nghiệp thường có trong công việc xuất bản như biên tập, đánh giá.
Điều này dẫn đến những rủi ro nhất định cho các thư viện.

Trong vai trò truyền thống là cung cấp khả năng truy cập thông tin, các thư
viện ngày nay đang được mở rộng cả về số lượng với sự đa dạng của tài nguyên
thông tin chất lượng cao và sẵn sàng phục vụ trực tiếp cho các học giả, các nhà
nghiên cứu thông qua các dịch vụ mạng Internet ... Greenberg (2000) đã nhận xét
rằng nếu chìa khóa tạo nên sức mạnh của thư viện là sự sắp sếp cứng nhắc, thiếu
mỹ quan các thông tin tĩnh trong một cấu trúc phân cấp và dễ hiểu, thì chìa khóa để
tạo nên sức mạnh của Internet là sự sắp xếp linh hoạt các thông tin động cái mà nó
cho phép trí não của con người có thể “nhảy” từ cái này sang cái khác và ngược lại
với không quá một dòng chỉ dẫn. Nó thực sự thích ứng cho sự tò mò và sáng tạo
của con người. Và như vậy các thư viện chuyển từ vai trò là người quản lý các sản
phẩm khoa học sang là người tham gia vào quá trình truyền thông khoa học.

Bên cạnh đó, trong khi các dịch vụ của thư viện trước đây tập trung phục vụ
các yêu cầu của người sử dụng trong phạm vi nội của một thư viện, thì môi trường
điện tử ngày nay tạo cơ hội m ở rộng phạm vi phục cho người đọc với mạng lưới
nhiều thư viện ảo, nhiều nguồn thông tin ảo. Các thư viện với vai trò truyền thống
như một nơi chốn để phục người đọc vẫn còn nguyên giá trị  nhưng phạm vi, ý
nghĩa khác đi nhiều. Trong môi trường thông tin d ữ liệu ảo phát triển, các thư viện
đứng trước thách thức phải tìm cách biến vai trò ảo của họ thành hữu hình cho
cộng đồng những người sử dụng của mình. Trong khi bản chất của các cơ sở thư
viện sẽ thay đổi, khái niệm thư viện như là “nơi chốn” vẫn còn qua n trọng trong cả
bối cảnh thực và ảo, và ngày càng có ý nghĩa hơn trong quá trình phát triển những
vai trò mới. Cùng với nó, các thách thức lớn cũng nảy sinh trong chiến lược phát
triển các dịch vụ ảo và trách nhiệm của các thư viện với hệ thống này.

IV. Những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao năng lực cho các thư viện
trong thời đại kỹ thuật số
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Mục tiêu chính của một thư viện là lưu trữ, bảo vệ thông tin để tạo điều kiện
truy cập trong tương lai và phổ biến tri thức. Thông tin kỹ thuật số rất dễ dàng tạo
ra, dễ dàng sao chép và phổ biến, nhưng lại rất khó để bảo vệ (Lawrence, Kehoe,
Rieger, Walters và Kenney 2000). Thông tin kỹ thuật số có thể tồn tại rất đa định
dạng, độc quyền, trong sự vắng bóng của bất kỳ chuẩn mực quốc tế nào. Sự sống
còn dài lâu của các nguồn tài nguyên này luôn bị đe dọa bởi nguy cơ từ các hacker
và nhiễm vi rút. Trong thời đại mà thông tin như dòng chảy cùng với những bất ổn
tạo nên những thách thức lớn cho mỗi thư viện, đặc biệt là liên quan đến các chiến
lược truy cập và quản lý. Để ứn g phó điều này, bài viết nêu những vấn đề đặt ra
sau đây để tiếp tục cùng trao đổi, thảo luận để có những giải pháp phù hợp nhằm
tăng cường và nâng cao hiệu quả dịch vụ thông tin cho các cơ quan nghiên cứu
giáo dục hiện nay.

Thứ nhất, vấn đề chi phí, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu
tăng cường dịch vụ thông tin trong thời đại số hóa đòi hỏi có trang thiết bị hiện đại
mới có thể truyền tải thông tin, phục vụ công tác số hóa và các thiết bị phải đồng
bộ. Bên cạnh đó, việc bảo tồn các thông tin k ỹ thuật số đòi hỏi sự chuyển đổi định
kỳ các tài liệu kỹ thuật số từ cấu hình phần cứng/ phần mềm này này sang cấu hình
khác, hoặc từ thế hệ công nghệ máy tính này sang một thế hệ công nghệ máy tính
mới, bởi công nghệ luôn phát triển và thay đổi nhanh chóng. Điều này đòi hỏi một
nguồn vốn rất lớn và nguồn nhân lực được đào tạo, trong khi các cơ quan nghiên
cứu, trường đại học ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, nguồn thu
cũng như khả năng ngân sách của nhà nước hạn chế.

Thứ hai, vấn đề về năng lực của đội ngũ làm công tác phục vụ trong các
trung tâm thông tin – tư liệu – thư viện do những yêu cầu mới của các loại hình
dịch vụ thông tin trong thời đại số hóa. Đội ngũ này phải được đào tạo chuyên
môn, am hiểu nhu cầu của khách hàng (người dùng tin ), có khả năng ngoại ngữ để
tổng hợp các nguồn tư liệu, thông tin khác nhau, có khả năng sử dụng các nguồn
thông tin khác nhau (sách, giấy, không phải là sách...), có khả năng sử dụng các
trang thiết bị hiện đại để khai thác các nguồn tin.v.v.

Thứ ba, vấn đề nhận thức và tính văn hóa trong việc chuyển tải và sử dụng
thông tin. Sự thiếu văn hóa cũng dẫn tới sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các
nguồn thông tin “chính thống” và được xuất bản có sự kiểm duyệt về mặt nội dung
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với những nguồn thông tin mới xuất hiện tự do, tràn lan, chẳng hạn như trên các
trang mạng Youtube, Facebook, Myspace, bách khoa toàn thư mở. Sự xuất hiện
của các kênh truyền thông này bên cạnh việc mang lại nguồn thông tin phong phú,
đa dạng nhưng để phục vụ nghiên cứu thì người dùng tin ph ải có được sự chọn lọc
phù hợp, tránh trích dẫn hoặc sử dụng thông tin không phù hợp với bối cảnh văn
hóa - xã hội... Các cơ quan thông tin – thư viện – tư liệu của các viện nghiên cứu,
trường đại học cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm d uyệt, định
hướng, và nâng cao nhận thức cho người dùng tin một cách phù hợp.

Thứ tư, tồn tại song trùng với việc phát triển các loại hình dịch vụ thông tin
hiện đại là những vấn đề pháp lý đặt ra cần có những giải pháp phù hợp. Chẳng
hạn như, vấn đề bản quyền tác giả của các tài liệu được số hóa cung cấp cho người
dùng tin như thế nào là phù hợp? Hoặc việc thu phí các tài liệu/thông tin như thế
nào? Các hệ thống thư viện, tư liệu của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học có
rất nhiều nguồn tài liệu, xuất bản phẩm có giá trị nhưng để khai thác và sử dụng
hợp thức nguồn tài nguyên này là một vấn đề cần nghiên cứu để vừa đáp ứng được
nhu cầu của người dùng tin, đồng thời đảm bảo được vấn đề bản quyền tác giả, chi
phí hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ.v.v.

Thứ năm, đề cập tới năng lực liên kết, hợp tác trong tổ chức và khai thác
dịch vụ thông tin trong các lĩnh vực chuyên sâu. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, học
thuyết kết nối (connectivism) nổi lên như là một lư thuyết học tập mới (Siemens,
2004). Lư thuyết này vẫn đang đươc phát triển một phần bởi sự nhận thức được
rằng công nghệ kết nối mạng đã và đang có ảnh hưởng sâu sắc tới con đường mà
chúng ta giao tiếp, thu thập và tập hợp thông tin, và quan trọng hơn cả là con
đường mà chúng ta học tập, nghiên cứu và nhận thức. Trong lý thuyết này, năng
lực điều hướng và kết nối với những nguồn thông tin chính xác và đáng tin cậy là
rất cần thiết để có thể thực hiện được các nhiệm vụ khổng lồ được đặt ra. Việc thiết
lập các mối liên kết, những giá trị của các liên kết này, và năng lực của chính
chúng ta sẽ tạo ra và duy trì những mối quan hệ hiệu quả nhằm tăng cường và nâng
cao chất lượng thông tin, góp phần sáng tạo ra những tri thức mới.
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V. Kết luận

Các thư viện nghiên cứu cần đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức và có
tính sẵn sàng cho một kỷ nguyên kỹ thuật số. Nhu cầu thông tin trong các lĩnh vực
nói chung, và trong nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng luôn luôn vận động
cùng với sự phát triển của lĩnh vực CNTT&TT. Bên cạnh đó, khối lượng thông tin
và nội dung thông tin khoa học ngày nay cũng phát triển rất mạnh và để đến được
với những người có nhu cầu thì các dịch vụ thông ti n truyền thống không thể đáp
ứng được. Do vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày nay đòi hỏi cần tăng
cường hơn nữa các loại hình dịch vụ thông tin để đáp ứng. Công nghệ số hóa phát
triển mang lại nhiều tiện ích và tác động lớn đến phát triển dịch vụ thông tin hiện
nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta hiện nay, còn nhiều vấn đề đặt ra cần được
giải quyết và nghiên cứu thấu đáo. Đặc biệt các thư viện nghiên cứu cần phải làm
việc với các học giả và các nhà khoa học để phát triển các hệ thống thông tin khoa
học, nhằm phục vụ các tổ chức giáo dục hơn là khai thác nó.
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ABSTRACT

Academic library is experiencing fundamental changes in its nature. Recent
years have observed significant developments in awareness of the demand for
information services and roles of supporting systems. However, the community of
research libraries has yet to see changes in awareness of sharing how the library
system and its services can be organized effectively in an increasingly connected
environment. The rapidly developing ICT of today’s has helped make the
management and provision of information services, science research documentary
much convenient and expeditious. The new categories of information which occur
such as e-library or digital library have been obtaining more and more popularity
due to their characteristics which offer numerous outstanding advantages. This is
because they are an immense digital repository, tasked with providing long-lasting
and reliable access to already digitized resources of information for their
community in both immediate and far futures. As such, other than maintaining its
traditional functions, the libraries are facing with major challenges in responding to
changes. The paper mentions issues in relation to scientific information services
and attributes of a trusted digital repository; new roles to be played by libraries in
the digital era; and challenges presented such as financings, physical and virtual
facilities, capacity of librarians; cultural issues, and the connection and
collaboration abilities in management and distribution of the information
resources.
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KHẢ NĂNG XÂY DỰNG DỊCH VỤ GÓI THÔNG TIN
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Nguyễn Thế Thắng
Lương Đình Hải

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nghiên cứu giáo dục và thành quả của nó góp phần quan trọng đối với giáo
dục nói riêng và với con người nói chung, khi giáo dục trở thành phương thức kỳ
vọng nhất của con người khi truyền giao những điều tốt đẹp cho các thế hệ tiếp
nối. Điều này càng quan trọng và thách thức hơn trong thời đại thông tin hiện nay.
Do vậy, cắt nghĩa một cách sơ lược về bối cảnh hiện nay, nghiên cứu giáo dục, hỗ
trợ cho nghiên cứu bằng một gói thông tin trên cơ sở khả năng công nghệ hiện có,
sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục.

Bối cảnh hiện nay

Thế giới hiện nay đã thuộc vào thời đại thông tin, thậm chí bắt đầu từ trước
đó, như John Naisbitt trong Megatrends (1982) chỉ ra rằng hơn 60% con người làm
việc với thông tin. Ông chỉ ra rằng khoảng 6000 hoặc 7000 bài báo khoa học được
viết mỗi ngày, thông tin khoa học và kỹ thuật tăng 13% mỗi năm, và tỉ lệ tăng vọt
tới 40% mỗi năm.

Một mặt máy tính và mạng điện tử đã tăng khổng lồ khả năng lưu trữ, thu
thập và phổ biến thông tin. Tuy nhiên, các thiết bị mới yêu cầu đầu tư đúng mức,
mà nhiều thư viện và t rung tâm thông tin, đặc biệt là ở các nước đang phát triển
không thể đáp ứng. Mặt khác, những cải cách kinh tế, các xu hướng toàn cầu hóa
và tư nhân hóa ở các nước đang phát triển làm bùng phát mức phát triển và cạnh
tranh thông tin giữa các thành phần trong xã hội. Kết quả là tài chính của chính phủ
dành cho các thư viện và trung tâm thông tin cũng bị cạnh tranh, và thủ thư và
những nhà quản lý thông tin bị ép phải tạo ra nguồn thu không chỉ từ hỗ trợ từ nhà
nước theo các yêu cầu mà còn nuôi sống và phát t riển tổ chức.
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Thông tin là sức mạnh, và ý nghĩa hơn trong môi trường cạnh tranh hiện
nay. Các doanh nghiệp, cơ quan công quyền và các cá nhân luôn thu thập và lưu
trữ nhiều dữ liệu hơn các thế hệ trước trong lịch sử (Alvin Toffler, Powershift,
1990). Hơn nữa, thông tin được công nhận như nguồn gốc then chốt cho sự phát
triển kinh tế xã hôi. Như vậy, các thư viện và trung tâm thông tin có cơ hội để thúc
đẩy sự phát triển của měnh, kể cả trong lĩnh vực nghięn cứu giáo dục

Nghiên cứu giáo dục

Có rất nhiều lý luận cho thuật ngữ nghiên cứu, nhưng theo quan niệm của
Bassey (1999:38) là ý nghĩa hơn cả, “Nghiên cứu là hệ thống, yêu cầu phê bình và
tự phê bình nhằm góp phần hướng tới tiến bộ tri thức và trí thông minh.”, và đối
với nghiên cứu giáo dục hiện nay thườn g được xác định gồm cả đa ngành (multi-
disciplinary) và liên ngành (inter-disciplinary). Điều này làm cho các nghiên cứu
giáo dục thú vị (exhilarating) và thách thức.

Khi bàn về mục đích, các nghiên cứu giáo dục không chỉ đơn giản là thực
hiện công việc của người nghiên cứu mà hơn nữa là nhằm thông tin các quyết định
và chứng minh giáo dục nhằm nâng cao hành động giáo dục, thậm chí có thể là sử
dụng nghiên cứu cho ‘làm việc hướng tới công lý, công bằng, cởi mở trong giáo
dục’ (Griffiths, 1998:1). Hoặc như Bassey (1999) phân biệt giữa nghiên cứu định
hướng hành động (action-oriented), với mục đích là hành động ảnh hưởng, và điều
được miêu tả như ‘nghiên cứu qui luật – discipline research’, mà mối quan tâm ban
đầu là hiểu biết biết hiện tượng và hoạt động giá o dục.

Về mặt phương pháp, các vấn đề thường được nhắc đến là khoa học luận -
mọi nhà nghiên cứu đều đưa ra các câu hỏi về tri thức của mình – chúng ta làm gì
để tìm ra nó, chúng ta làm thế nào để nhận biết nó, khi nào thì tìm ra, sử dụng nó
như thế nào và phân biệt sự thật của nó với điều không đúng như thế nào. Bản thể
học- bao gồm hàng loạt những nhận thức về bản chất của thực tế và rất quan trọng
vì ảnh hưởng đến phương pháp mà người nghiên cứu có thể ‘biết’, và đặc biệt
phương pháp luận- lý thuyết (hoặc những ý tưởng về mối quan hệ giữa hiện tượng)
để nhà nghiên cứu có được tri thức trong bối cảnh nghiên cứu và tại sao, với rất
nhiều kỹ thuật hoặc lý luận về mô thức (Paradigms) nghiên cứu với các đặc điểm,
như: (Scott và Morrison (2006:170)): Chủ nghĩa thực nghiệm/kinh nghiệm
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(Positivism/empiricism); Hiện tượng (phenomenology); Lý thuyết phê bình
(Critical theory); Chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism).v.v..

Tuy nhiên, cả về ý nghĩa, mục đích và phương pháp của nghiên cứu giáo dục
dù được thực hiện như thế nào đều là xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề
nghiên cứu đặt ra.

Gói dịch vụ thông tin

Bản thân dịch vụ thông tin là quá trình với nhiều hoạt động như: chọn lọc,
xử lý, lưu trữ…và phổ biến hoặc cung cấp cho người sử dụng. Hơn nữa như đã đề
cập ở trên cho thấy, nghiên cứu giáo dục là một lĩnh vực đầy thách thức và thú vị,
và điều quyết định là thông tin mà vấn đề nghiên cứu có được. Dù là định tính hay
định lượng, thực tiễn hoặc lý luận, thông tin toàn vẹn đã có về vấn đề nghiên cứu là
khó khăn nhất, vì thiếu một phần thông tin thì người nghiên cứu sẽ không nhận
diện hoặc lý giải tốt nhất cho vấn đề nghiên cứu. Nhưng các điều kiện hiện nay có
thể cho phép thư viện cung cấp tốt nhất thông tin toàn vẹn này, như một gói thông
tin cho một vấn đề mà người nghiên cứu đặt ra. Do vậy, gói thông tin cần thực hiện
theo các bước sau:

1. Xác định rõ vấn đề nghiên cứu và thời gian mà khách hàng yêu cầu

2. Phân tích nội hàm các khái niệm về vấn đề của người sử dụng thông tin yêu
cầu.

3. Chọn lọc các thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

4. Đưa ra các thông tin đáp ứng yêu cầu của hệ thống khái niệm trong vấn đề
nghiên cứu.

5. Bàn giao gói thông tin toàn diện nhất có thể cho khách hàng đúng thời hạn.

Các bước này hướng theo quá trình thu thập và xử lý thông tin mà yêu cầu
thư viện nếu muốn cung cấp được dịch vụ này phải hiểu và xử lý được nhanh nhất
thông tin cốt lõi của vấn đề mà khách hàng yêu cầu.

Tất nhiên, để thực hiện dịch vụ gói thông tin hiệu quả, thông tin giáo dục
của thư viện phải được hệ thống hóa đến từng vấn đề cụ thể nhất, chứ không chỉ
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đơn giản là từ khóa hoặc thuật ngữ liên quan. Có thể mô hình hóa sơ lược điều này
theo bảng sau:

Khía cạnh thực
hiện

Vấn đề nghiên
cứu

Học
sinh

Giáo
viên

Nhà
trường

Cơ
sở
vật
chất

Tài
chính

Chương
trình

Sách
giáo
khoa

…..

I. Cấp bậc học

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

CĐ - ĐH

II.

Tư tưởng giáo dục

Kinh tế học giáo
dục

Xã hội học giáo
dục

Quản lý giáo dục

……………………
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Như vậy, về mặt nội dung hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ và chi tiết cho
một vấn đề nghiên cứu trong giáo dục. Thứ nhất, điều này có thể đảm bảo bằng
nguồn thông tin mà thư viện sẵn có, thứ hai là thông tin từ các nguồn khác trong
nước, và cuối cùng và kế t nối với các thư viện nước ngoài. Trong đó, sự gắn kết
với các nguồn từ các thư viện trong nước và nước ngoài đòi hỏi phải có những khả
năng công nghệ cần thiết.

Khả năng công nghệ

Chúng tôi đề xuất mô hình liên kết thư viện trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Trong hệ thống này, thư viện Viện Khoa học Giáo dục là đầu mối liên kết
với các thư viện khác trong nước (về lĩnh vực giáo dục hoặc có chuyên ngành liên
quan/ hỗ trợ lĩnh vực giáo dục), cũng như là đầu mối để liên kết vớ i thư viện ở
nước ngoài. Ngoài ra, các thư viện khác trong hệ thống bao gồm:

- Thư viện cấp trường đại học, cao đẳng, trung cấp, tiểu học, trung học,…;

- Thư viện của viện/ trung tâm nghiên cứu giáo dục khác  trên cả nước;

Thư viện cấp
trường

Thư viện của
viện/ trung
tâm nghiên

cứu giáo dục

Thư viện
chuyên ngành

hỗ trợ lĩnh
vực giáo dục

Thư viện Viện
Khoa học

Giáo dục Việt
Nam

Thư viện/ Hệ
thống thư viên
ở nước ngoài
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- Thư viện chuyên ngành liên quan/ hỗ t rợ lĩnh vực giáo dục.

Mũi tên hai chiều trong mô hình thể hiện sự trao đổi thông tin hai chiều giữa
các thư viện. Nội dung trao đổi là nguồn lực thông tin của thư viện. Phương thức
trao đổi thông qua internet.

Để việc kết nối có tính khả thi, các thư viện cần có các điều kiện sau:

- Cơ sở vật chất: hệ thống máy tính, hệ thống mạng nội bộ và có kết nối
internet;

- Phần mềm thư viện điện tử: có khả năng tra cứu trên internet, có khả năng
trao dữ liệu giữa các phần mềm thư viện khác nhau,...;

- Đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ thư viện và có kỹ năng tin học;

- Cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ liên kết.

Với nguồn lực hiện nay, thư viện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có đủ
khả năng đáp ứng được với yêu cầu về kỹ thuật, cũng như đáp ứng được nhu cầu
tin của độc giả trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Kết luận

Tóm lại, trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, về mặt chuyên môn của
yêu cầu thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục và kỹ thuật công nghệ, cũng
như hàng lang pháp lý cho kinh doanh và thương mại điện tử đã đủ các thành tố để
thực hiện dịch vụ gói thông tin một cách hiệu quả nhất. Vấn đề còn lại phụ thuộc
hoàn toàn vào sự chủ động của các thư viện giáo dục.
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CAPACITY TO DEVELOP A PACKET OF INFORMATION SERVICE

TO USE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

IN CONTEMPORARILY CONTEXT

Nguyen The Thang

Luong Dinh Hai

Viet Nam Institute of Educational Sciences

ABSTRACT

The report mention to the issues which belongs to capacity to develop a

packet of information service to use for educational research in current context;

that are contemporarily demands for educational research and library services, and

it is expressed an ideal on a packet of information service for educational research

which is basic ensured by informative technology today, it is hoped that this will

partial contribution to improve the quality of researching for educational sciences.
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MÔ HÌNH HIỆU QUẢ CUNG CẤP THÔNG TIN
PHỤC VỤ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ QUẢN LÍ NGÀNH GIÁO DỤC

TS. Lưu Lâm
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

I. Vài nét về thông tin

Những thành tựu mới của khoa học công nghệ những năm đầu thế kỉ XXI
đang làm thay đổi hình thức và nội dung các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội của
loài người. Một số quốc gia phát triển đã chuyển từ văn minh công nghiệp sang
văn minh thông tin. Các quốc gia đang phát triển đã và đang tích cực áp dụng
những tiến bộ mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để
phát triển và hội nhập. Sự phát triển nhanh chóng các công nghệ, có những tác
động lớn tới hệ thống giáo dục và đào tạo của mỗi quốc gia, mặc dầu chính hệ
thống đó đã góp phần quyết định tạo ra những biến đổi trên. Giáo dục và đào tạo
được xã hội hoá. Hệ thống giáo dục và đào tạo sẽ không còn đơn thuần là những
công sở với các thể chế tập trung cao như hiện nay. Vai trò của các cá nhân và
cộng đồng sẽ được khẳng định dần trong hoạt động giáo dục, và theo như một số
dự báo cho thấy, đến một lúc nào đó sẽ trở thành cốt l õi. Một điều dễ thấy là trong
thời đại thông tin, khối lượng tri thức mà con người phải tiếp nhận để có thể tồn tại
và làm việc thật khổng lồ. Những tri thức đó con người cũng phải tiếp nhận từ
nhiều nguồn (nhà trường, trong gia đình, ngoài xã hội) nhưng với một gia tốc ngày
một cao hơn. Để có được điều đó, hệ thống kiến thức mà nhà trường có trách
nhiệm trang bị cho học sinh cần phải được đẩy dần xuống theo các bậc học. Trong
khi đó, bậc đại học và cao đẳng, không thể cung cấp cho sinh viên một khối lượng
tri thức đủ để họ sử dụng trong suốt cuộc sống lao động nghề nghiệp. Thay vì vậy,
nhà trường chỉ có thể trao cho họ cách thức truy nhập vào thế giới tri thức vô tận
đó. Có nghĩa là việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học không còn đơn thuần là cung
cấp tri thức nữa mà phải dạy cả khả năng khám phá và nghiên cứu để phục vụ cho
việc học tập và nghiên cứu liên tục cả đời. Đó là một thách thức đối với việc đào
tạo bậc cao để đưa quá trình giảng dạy chuyển thành việc khám phá hướng tới
nghiên cứu. Học sinh, sinh viên thế hệ mới phải làm chủ được kỹ năng và công cụ
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nghiên cứu như một phần của việc đào tạo cơ bản. Để có được điều đó cần tạo ra
một môi trường học thích hợp cho cả giảng dạy và nghiên cứu và quản lí

Ở Việt Nam những gì đang cản trở phát triển lại là một lợi thế cạnh tranh
quốc gia vô cùng lợi hại. Việt Nam chắc chắn sẽ là một nước phát triển và hấp dẫn
nhất, thu hút ngày càng mạnh mẽ dòng thác dịch vụ phát triển thông tin từ khắp nơi
trên thế giới đổ về, vì thế sẽ nhang chóng nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia.
Vậy thì đâu là mục tiêu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước ở thế kỉ
XXI khi mà thông tin và trí thức mang tính toàn cầu và mang tính tức thời? Mọi
khái niệm về không gian, biên giới sẽ không cṇ có ư nghĩa như đối với thế giới vật
chất. Thương mại hoá điện tử, đào tạo từ xa qua hệ thống mạng Internet, thư viện
điện tử,... là những biểu hiện rõ rệt của xu hướng tất yếu. Trong cơn lốc siêu cách
mạng tri thức thì tài nguyên khoáng sản chỉ được coi là thứ yếu đối với công cuộc
phát triển kinh tế. Cốt lõi của vấn đề chính là đội ngũ tinh nhuệ về tay nghề đầy trí
thông minh và sáng tạo. Như một số nhà bình luận kinh tế trên thế giới đã nói:
trong thời đại thông tin, đất nước nào có chiến lược phát triển nguồn nhân lực tốt
thì đất nước đó sẽ th ành công trong việc phát triển đất nước. Đây cũng là quan
điểm của Đảng và Nhà nước nhằm tạo cơ hội để Việt Nam hội nhập với các nước
phát triển trên thế giới.

II. Hệ thống thông tin cơ bản phục nghiên cứu khoa học và quản lí của
ngành giáo dục

Một hệ thống tập hợp các phần tử có quan hệ và liên hệ với nhau, trong hệ
thống thông tin được chia làm 3 khối cơ bản: khối nhận thông tin đầu vào, khối
phân tích, xử lý thông tin, khối phân tích kết quả đưa ra các dự báo.

A. Khối nhận dữ liệu đầu vào

Để có thông tin cần phải tổ chức tốt công tác thu nhập thông tin, thông tin có
hiệu quả trong công tác quản lý trước hết phải tính đến yêu cầu của thông tin đầu
ra cần sử dụng vào mục đích nào, và yêu cầu đến đâu? từ đó qu yết định yêu cầu

§Çu vµo Qu¸ tr×nh xö lý §Çu ra
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thông tin đầu vào. Để đảm bảo thông tin đầu vào có giá trị thiết thực, thì việc làm
sạch nhiễu thông tin đầu vào là hết sức cần thiết, và phải đáp ứng được các yêu cầu
tối thiểu sau:

 Tính chính xác: Điều này yêu cầu thông tin phải phản ánh thực tế một cách
trung thực, khách quan.

 Tính đồng bộ: Thông tin phải phản ánh toàn diện, đa chiều của hoạt động
thực tế.

 Tính thích hợp: Thông tin phải mạch lạc, dễ nhận biết, dễ hiểu.

 Tính kịp thời: Thông tin là căn cứ quan trọng để ra quyết định quản lý. Vì
vậy, việc thu thập thông tin phải đảm bảo tính kịp thời chính xác và tiết
kiệm.

Khi đã xác định được nhu cầu về thông tin thì phải tiến hành lập kế hoạch
thu nhập dữ liệu thích hợp bằng các cách sao cho có hiệu quả nhất, tuỳ theo từng
lĩnh vực mà chúng ta có những phương pháp cụ thể tối ưu để thu nhập thông tin:
thu nhập thông tin bằng đường báo cáo, phiếu điều tra, các số liệu thực nghiệm…
Trước khi thu nhập thông tin chúng ta phải chuyển thành các tiêu chí và phạm trù
cụ thể, từ đó xác định nguồn và kênh số liệu có thể có, đồng thời xây dựng cơ chế
thu nhập dữ liệu thích hợp, các bộ công cụ, quy trình cũng như mạng lưới thu
nhập. Sau đó tiến hành kiểm tra nguồn dữ liệu, và chuẩn bị mọi yêu cầu tối thiểu
để tiếp nhận thông tin.

Việc thu nhận thông tin được thực hiện bằng nhiều cách, chủ yếu là những
phương pháp sau:

 Thực hiện chế độ báo cáo định kì.

 Tổ chức hội thảo, hội nghị, giao ban.

 Nắm tin trực tiếp từ cơ sở.

 Đàm thoại, điện tín, giao tiếp.

 Điều tra chính thức của các cơ quan giáo dục.

 Phiếu điều tra mẫu.
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Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mục tiêu của thu nhập dữ liệu, nhu
cầu thông tin ưu tiên, và tính tin cậy của nguồn số liệu. Thông tin trong giáo dục
được lấy từ các nguồn dữ liệu chính sau:

 Các cơ sở đào tạo: Cung cấp các loại chương trình, nguồn lực và tình trạng
sử dụng nguồn lực.

 Người học: Người học có thể cung cấp các thông tin chi tiết về nhu cầu và
đánh giá nội dung chương trình và phương pháp đào tạo.

 Người dạy: Đây là nguồn thông tin tin cậy nhất về chất lượng người học, về
tình trạng tổ chức quản lý nhà trường…

 Người quản lý: Cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực có trình độ, loại
ngành nghề và kiến thức kĩ năng.

 Dư luận xã hội.

B. Khối xử lý và phân tích dữ liệu

Xử lý dữ liệu là giai đoạn dữ liệu đầu vào sẽ được kiểm tra mức độ tin cậy, sửa
chữa và chuẩn bị lưu trữ xử lí.

Chính xác hoá dữ liệu: Sai sót có thể xảy ra ở tất cả các giai đoạn thu thập dữ
liệu và ở mọi kênh dữ liệu. Điều này có thể do ghi chép, do hiểu sai khái niệm,
hoặc tính toán sai. Để khắc phục điều này ta có thể dùng các phương pháp kiểm tra
sau:

 Kiểm tra các câu trả lời khẳng định.

 Kiểm tra các bảng biểu.

 Kiểm tra về mặt logic.

 Kiểm tra các tỷ lệ phần trăm.

 Lấy ý kiến đánh giá của cán bộ cơ sở về độ chính xác của bộ số liệu đã thu
thập được.

 Phân loại và mã hoá dữ liệu: Khi xử lý số liệu, các cơ sở giáo dục phải được
mã hóa để dễ tìm kiếm và truy nhập. Ngoài ra các vùng, địa phương và các
loại thông tin khác nhau cũng cần được mã hóa.
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 Xử lý số liệu và lưu trữ: Sau khi chính xác hoá dữ liệu phải tiến hành t ổ
chức dữ liệu và lưu trữ.

 Phân tích số liệu: Việc phân tích số liệu thường được làm theo các bước sau:

 Thống kê mô phỏng: Phân tích số liệu thô bằng cách sử dụng các bảng biểu
và sơ đồ.

 Theo các chỉ số: Thực hiện dưới dạng phần trăm, tỷ lệ, tốc độ tăng.

 Phân tích nguyên nhân kết quả: Sử dụng bảng biểu, sơ đồ, hàm đệ quy,
tương quan…

Việc phân tích thông tin thường do bộ phận tham mưa giúp lãnh đạo hoặc do
bản thân người lãnh đạo nghiên cứu, phân tích và sử dụng. Việc phân tích thông tin
gồm nhiều thao tác. Trước hết nhà quản lí phải kiểm tra độ chính xác của thông tin,
phân loại thông tin, so sánh, nghiên cứu, tḿ ra bản chất, quy luật của thông tin đó,
sau đó nhà quản lí giải trình tình hình trước mắt, dự kiến trong tương lai. Đối với
tài liệu thông tin dưới dạng báo cáo, công việc đánh giá, kiểm tra tổng hợp, chỉnh lí
các số liệu để phản ánh đúng bản chất sự việc. Tiêu chuẩn xử lí thông tin phải xuất
phát từ chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, thật sự khoa học và nhìn
đúng bản chất của sự vật hiện tượng.

III. Vai trò của thông tin trong nghiên cứu khoa học và quản lí  của ngành
giáo dục

Thông tin thực sự đóng vai trò quan trọng trong giảng, dạy, nghiên cứu
khoa học và quản lí  của ngành giáo dục. Sự phát triển nhanh chóng của giáo dục
bắt  buộc các nhà khoa học phải nghiên cứu những vấn đề mới trong hoạt động
giảng, dạy, nghiên cứu khoa học và quản lí của ngành giáo dục. Vì vậy, thông tin
phải đáp ứng đầy đủ và kịp thời từ các thông tin về chương trình giảng dạy, nghiên
cứu khoa học, cơ sở vật chất, điều kiện phát triển, con người, đến các thông tin về
hiệu quả đào tạo, các yếu tố ngoại b iên ảnh hưởng đến giáo dục... Thông tin phải
phản ánh đúng thực trạng của ngành giáo dục, cả khó khăn và thuận lợi để giúp các
nhà khoa học có cơ sở trong việc nghiên cứu. Thông tin phục vụ nghiên cứu khoa
học giáo dục phải đảm bảo tính kịp thời và cập nhật. Thông tin phục vụ nghiên cứu
khoa học giáo dục là công cụ hữu hiệu giúp các chuyên gia định hướng nghiên cứu



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 80

phát triển cho ngành, nghiên cứu cụ thể về chương trình học tập, về thực trạng và
đề xuất các khuyến cáo, đề xuất các chương trình mục tiêu, giú p các nhà chuyên
môn đánh giá được hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế do ngành giáo dục mang lại...

IV. Đề xuất mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và quản lí
của ngành giáo dục

Nhu cầu tích lũy và xử lý các dữ liệu đã nảy sinh trong mọi công việc, trong
mọi hoạt động của con người. Một cá nhân hay một tổ chức có thể đã ngầm có một hệ
thống xử lý dữ liệu (hệ thống xử lý dữ liệu là hệ thống được thống nhất từ khâu nhận
dữ liệu, xử lý dữ liệu và chiết xuất thông tin), cho dù cơ chế hoạt động của nó là thủ
công và chưa tự động hóa. Một bài toán nhỏ cũng cần đến dữ liệu, nhưng không nhất
thiết phải quản lý các dữ liệu này theo các phương pháp khoa học. Do khả năng tổng
hợp của người xử lý các dữ liệu được lấy ra, được xử lý mà không vấp phải khó khăn
nào. Tuy nhiên khi bài toán có kích thước lớn hơn hẳn và số lượng dữ liệu cần phải xử
lý tăng lên nhanh thì lúc đó tầm bao quát các trường hợp bài toán của con người là
không có khả năng quản lý được, đấy là chưa kể đến các dữ liệu đặc biệt, chúng đòi
hỏi phải được quản lý tốt không phải vì kích thước mà vì sự phức tạp của bản thân
chúng. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học phục vụ công tác
nghiên cứu khoa học giáo dục với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu thống nhất
từ Bộ đến các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Giúp cơ
quan quản lí thống kê, xử lí thông tin và dự báo nguồn nhân lực trong từng lĩnh vực
nghiên cứu, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực khoa
học; Giúp các đơn vị nghiên cứu khoa học có thông tin chính xác và kịp thời trong
việc thành lập các nhóm nghiên cứu để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ
theo nhu cầu của xã hội.

Sau khi xem xét một số mô hình cơ sở dữ liệu và thực tế của hoạt động quản
lí nghiên cứu khoa học giáo dục, tác giả phân chia hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa
học giáo dục thành các phân hệ cơ sở dữ liệu thông tin như sau:
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4.1. Cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ (Đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ; Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu; Dự án
sản xuất thử thử nghiệm và các hoạt động khác), với phân hệ CSDL này giúp các
nhà quản lí KHCN của ngành giáo dục không đầu tư chồng chéo, dàn trải.

4.2. CSDL về tiềm lực KHCN và định hướng nghiê n cứu của các đơn vị
NCKH trong ngành giáo dục: Giới thiệu những nét tổng quan về hoạt động KHCN của
các trường ĐH, CĐ, nêu những thành tựu trong công tác NCKH và PTCN phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội, cung cấp những thông tin cơ bản về hoạt động NCKH và PTCN
trong ngành giáo dục qua từng thời kì, góp phần cho công tác định hướng và xây dựng kế
hoạch phát triển KHCN trong giai đoạn và từng năm.

4.3. Cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp
chí khoa học uy tín trên thế giới và trong nước : Giúp các nhà khoa học có cơ sở
tra cứu, trích dẫn các công trình đã được công bố, đồng thời khẳng định được vị
thế NCKH của Việt Nam trên trường quốc tế.
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4.4. Cơ sở dữ liệu về nhu cầu sử dụng chuyên gia của các cơ sở giáo dục
đại học Việt Nam và thông tin về chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài :
Phân hệ CSDL để cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng chuyên gia người Việt
Nam ở nước ngoài và nơi nhận đăng kí của các chuyên gia Việt Nam ở nước n goài
thông qua hệ thống mạng Internet.

4.5. Cơ sở dữ liệu về cán bộ khoa học trong nước: Phân hệ CSDL phục vụ
công tác huy động tiềm lực NCKH cũng như giúp các nhà quản lí có cái nhìn tổng thể để
có những chính sách, biện pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

4.6. Sàn giao dịch khoa học và chuyển giao công nghệ trên Internet: Hệ
CSDL tạo ra thị trường giao dịch KHCN trong và ngoài nước giữa các nhà khoa
học với nhau, giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các tổ chức, cá nhân
nghiên cứu khoa học, nhằm giải mã các công nghệ, hoặc chuyển giao các công
nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nghiên cứu khoa học theo nhu
cầu xã hội.
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AN EFFECTIVE MODEL TO PROVIDE INFORMATION TO
SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATIONAL MANAGEMENT

Dr. Luu Lam
Vietnam MOET

ABSTRACT

In this area, information plays an important role in the cause of socio-
economic development. However, increase in the information also causes difficulty
in searching and using information. Libraries at universities and educational
agencies also face this situation. There should be an effective model to provide
information to serve scientific research and education management. This article
will analyze basic information system to scientific research and education
management, then, to propose data model system used in educational research and
management.

This writing consists four parts: part one refers to general knowledge in
information; part two analyses basic information system that are provided in
scientific research and education management; part three emphasizes the important
role of information in scientific research and education management; and part four
proposes one model of data system used in educational research and management.

Key words: information; scientific research, education management
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ở VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

TS. Trịnh Thị Hồng Hà
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

I. Mở đầu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) là cơ quan nghiên cứu khoa
học giáo dục; đào tạo trình độ tiến sỹ và thạc sỹ về khoa học giáo dục; đáp ứng các
nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo của ngành. Trung tâm Thông tin – Thư viện Viện Khoa
học Giáo dục Việt Nam là đơn vị có chức năng cung cấp thô ng tin phục vụ công
tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý
giáo dục, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ tốt công tác nghiên cứu và đào
tạo của Viện.

Trong bất kể một cơ quan Thông tin - thư viện nào, các sản phẩm và  dịch
vụ TT-TV cũng đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp thông tin, tài liệu cho
người dùng tin. Dịch vụ và sản phẩm thông tin là phương thức và công cụ để cung
cấp thông tin, tài liệu giúp cho người dùng tin tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi hơn
tới những tri thức mà họ cần. Ở Trung tâm TT-TV Viện KHGDVN, các sản phẩm
và dịch vụ TT-TV từ trước đến nay đã góp phần không nhỏ trong việc cung cấp
thông tin, tài liệu cho người dùng tin giáo dục. Trung tâm cũng có tương đối đầy
đủ các loại hình và sản phẩm thông tin chủ yếu. Tuy nhiên, nhìn chung các sản
phẩm và dịch vụ TT-TV hiện nay nếu xét tới việc đáp ứng kịp thời, phù hợp, đầy
đủ, chính xác nhu cầu tin cho công tác nghiên cứu và đào tạo của Viện trong bối
cảnh thông tin tràn ngập như hiện nay thì vẫn chưa phải là tốt. Bên cạnh đó trong
bối cảnh CNTT đã được áp dụng rộng rãi trong hoạt động TT -TV thì các sản phẩm
TT-TV cũng cần phải cải tiến trên cơ sở khai thác tối đa các phương tiện điện tử và
nguồn tin điện tử để nâng cao chất lượng.
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II. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ TT đáp ứng nhu cầu thông
tin cho nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo

Để nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin, Trung tâm TT -
TV cần tiến hành những công việc sau:

2.1. Hoàn thiện và tăng cường các chức nă ng của Website Viện

- Cập nhật thông tin giáo dục, khoa học giáo dục trong nước và quốc tế từ
nhiều nguồn khác nhau kịp thời, đầy đủ, phong phú.

- Nâng cao chất lượng xử lý, biên tập nội dung thông tin trước khi đưa lên
website.

- Nhanh chóng tiến hành các công việc cần thiết để có thể thực hiện cơ chế
hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu với Trung tâm TT-TV để các Trung tâm
nghiên cứu cung cấp thông tin về hoạt động của mình kịp thời đưa lên website để
phổ biến thông tin về các hoạt động khoa học của Viện đồng thời có triển khai hoạt
động của Mục “Hỏi-Đáp” nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của người dùng
tin rộng rãi.

- Xây dựng các Cơ sở dữ liệu toàn văn về các lĩnh vực nghiên cứu của Viện
đưa lên website để phục vụ cán bộ nghiên cứu.

- Tiếp tục bổ sung các biểu ghi về sách tiếng Việt và tiếng Anh từ những
năm trước 1998 để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Sách, tạo điều kiện tốt cho việc phục
vụ tra cứu tài liệu qua OPAC. Bên cạnh đó tiếp tục bổ sung chỉnh sửa các Cơ sở dữ
liệu đã có giúp chính xác hóa các thông tin thư mục tạo điều kiện cho bạn đọc dễ
dàng tìm kiếm taì liệu Thư viện qua website Viện.

- Tăng cường các hình thức như triển lãm sách, thư mục chuyên đề, thư mục
thông báo tài liệu mới phổ biến rộng rãi cho người dùng thông qua website.
Thường xuyên tuyên truyền và phổ biến thông tin và tài liệu đến từng Trung tâm
nghiên cứu và Ban lãnh đạo Viện thông qua website. Tiếp tục thực hiện tốt việc
cung cấp các các Bản tin KHGD, các Bản thông tin thư mục, danh mục sách, tạp
chí mới nhập qua website, tạo điều kiện cho người dùng tin nắm được nguồn thông
tin mới nhất.
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2.2. Xây dựng Các cơ sở dữ liệu toàn văn theo chủ đề nghiên cứu giáo dục

- Bám sát các nhiệm vụ nghiên cứu của Viện trong từng thòi kỳ mà đề xuất
các chủ đề để xây dựng cơ sở dữ liệu toàn vă n.

- Tìm kiếm và xử lý thông tin thu thập được theo các chủ đề đã chọn. Tổ
chức thông tin thành các cơ sở dữ liệu khác nhau theo các chủ đề đó.

- Tổ chức thông tin trong các cơ sở dữ liệu sao cho người dùng tin dễ dàng
tìm kiếm và sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu này.

2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu dữ kiện

Một CSDL dữ kiện là một cơ sở dữ liệu chứa các thông tin dữ kiện về các
đối tượng (sự vật, hiện tượng, quá trình). Dữ liệu trong giáo dục bao gồm các
thông tin về trường, lớp, học sinh, giáo viên …dưới dạng hình ảnh, số liệu, biểu đồ,
hay đồ thị… Cơ sở dữ liệu dữ kiện này được quản lý và sử dụng thông qua máy
tính và có thể tích hợp với website để trở thành công cụ tra cứu có ích của cán bộ
nghiên cứu.

Để xây dựng các CSDL dữ kiện cần phải có sự hợp tác của các chuyên gia
giáo dục trong Viện và Bộ, đồng thời phải có sự phối kết hợp của nhiều cơ quan
khác nhau để thu thập thông tin đầy đủ và thường xuyên.

Hầu hết các thông tin được phản ánh trong CSDL là các thông tin phụ thuộc
vào thời gian và không gian do đó để nâng cao chất lượng và độ tin cậy của CSDL
này cần thường xuyên cập nhật thông tin mới và trong quá trình sử dụng phải
thường xuyên kiểm tra.

Việc xây dựng một CSDL dữ kiện về giáo dục là quan trọng và cần thiết.
Nếu xây dựng được CSDL dữ k iện giáo dục thì việc đáp ứng các thông tin dạng
này (một trong những nhu cầu cần thiết của người dùng tin) sẽ được thực hiện một
cách nhanh chóng và thuận tiện. Việc triển khai xây dựng CSDL dữ kiện sẽ là một
bước tiến mới trong việc tăng cường các sản phẩm thông tin – thư viện, đáp ứng
nhu cầu đích thực của người dùng tin ở Viện. Đó cũng chính là một đổi mới quan
trọng của Trung tâm nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng phong phú của
người dùng tin ở Viện, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục.
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2.4. Tăng cường các loại sản phẩm thông tin là  tổng quan, tổng luận

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin là cán bộ nghiên cứu, lãnh
đạo, quản lý giáo dục cần tăng cường biên soạn tổng quan, tổng luận. Tổng luận là
loại hình thông tin phân tích dưới dạng một tài liệu trình bày có hệ thống và cô
đọng các kết quả xử lý, phân tích tổng hợp nhiều nguồn tài liệu khác nhau xuất
hiện trong một khoảng thời gian nhất định về một vấn đề, một đề tài nhất định tức
là về hiện trạng, mức độ và xu hướng phát tri ển của chúng. Trung tâm cần kết hợp
với các chuyên gia trong Viện để làm nhiều tổng luận với các chủ đề khác nhau
mới có thể đáp ứng nhu cầu người dùng tin giáo dục. Cần chú ý đến việc lựa chọn
vấn đề để làm tổng luận, những vấn đề này phải gắn với nhiệm v ụ của Viện, mang
tính thời sự, cập nhật. Coi trọng đúng mức việc phân công cán bộ trong Trung tâm
thực hiện các tổng luận với những vấn đề phù hợp với khả năng từng người để đảm
bảo cho tổng luận có chất lượng tốt.

2.5. Xây dựng bộ sưu tập số hóa nguồn thông tin giáo dục nội sinh

Hiện nay, các kho sách của Trung tâm TT-TV không còn có khả năng phát
triển thêm trong khi vẫn phải thường xuyên bổ sung tài liệu để tiếp cận với nguồn
thông tin, tài liệu mới. Để giải quyết vấn đề này Trung tâm cần tiến hành số hó a tài
liệu để giải phóng kho sách đồng thời cũng giúp cho việc bảo quản và sử dụng
thông tin hiệu quả hơn. Trước hết cần thực hiện số hóa cho các tài liệu là kết quả
nghiên cứu khoa học giáo dục của Viện (nguồn thông tin nội sinh).

Thực hiện chuyển tài liệu nội sinh dưới dạng in ấn truyền thống sang dạng
tài liệu số hóa bằng phương pháp đánh máy hoặc quét (scan) thông qua một hệ
thống thiết bị số hóa tài liệu. Trước hết Viện KHGD VN có thể số hóa các loại tài
liệu sau:

- Báo cáo kết quả các sản phẩm nghiên cứu khoa học (các dự án, đề tài, đề
án, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp)

- Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

- Tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học do Viện chủ trì

- Các giáo trình đang được giảng dạy tại Viện

- Các bài báo đăng trên tạp chí “Khoa học giáo dục” của Viện KHGDVN.
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Ngoài việc trực tiếp tiến hành ”số hóa’ tài liệu nội sinh của Viện, Trung tâm
cần quan tâm tới việc bổ sung thông tin dưới dạng số hóa như tài liệu đ iện tử, cơ sở
dữ liệu điện tử về giáo dục, mua quyền truy cập các tài iệu trên mạng Internet...

2.6. Xây dựng các liên kết (tạo khả năng truy cập) đến các nguồn tài liệu
trên Internet thông qua các tạp chí truy cập mở, các kho lưu trữ mở

Qua website Viện Trung tâm tổ chức xây dựng các  địa chỉ liên kết tạo điều
kiện cho người dùng tin dễ dàng truy cập đến các nguồn tài nguyên phong phú để
khai thác thông tin cần thiết một cách dễ dàng, nhanh chóng.

2.7. Cải tiến dịch vụ phục vụ bạn đọc

- Thường xuyên sắp xếp ngay ngắn, đúng vị trí các loại báo, tạo chí tại Pḥng
đọc giúp cho bạn đọc tự tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng.

- Nâng cao kỹ năng phục vụ bạn đọc qua Thư viện điện tử giúp rút ngắn thời
gian mượn trả tài liệu.

- Giữ gìn trật tự vệ sinh Phòng đọc tạo môi trường an toàn, thân thiện yên
tĩnh cho bạn đọc sử dụng Thư viện.

- Xây dựng được một nội quy mới quy định về việc đọc tại chỗ và mượn về
nhà một cách công khai cho người dùng tin biết và thực hiện, nhằm giảm tối đa
hiện tượng mượn về nhà những tài liệu chỉ được đọc tại chỗ, giúp người dùng tin
có tài liệu đọc tại chỗ một cách đầy đủ nhất. Nghiêm túc thực hiện việc theo dõi
sách mượn để có thể có thể trả lời một cách chính xác một tài liệu vì sao tìm thấy
trong mục lục song không có sách cho bạn đọc. Thường xuyên theo dõi lượt bạn
đọc và nhu cầu tin của họ để kịp thời bổ sung những tài liệu theo nhu cầu của
người dùng tin.

2.8. Tăng cường các dịch vụ trao đổi thông tin

Cần thực hiện các dịch vụ trao đổi thông tin đa dạng để làm sao thích nghi
cao với điều kiện, khả năng trao đổi thông tin cũng như tạo được sự thân thiện, tiện
lợi đối với người sử dụng dịch vụ. Đối với các loại dịch vụ trao đổi thông tin có
đặc điểm là người cung cấp dịch vụ không tham gia vào việc tạo ra nội dung thông
tin được trao đổi giữa những người sử dụng dịch vụ, mà chỉ tạo ra các điều kiện,
môi trường thích hợp cho quá trình trao đổi thông tin giữa họ. Đối với người cung
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cấp dịch vụ, vấn đề ở đây là xác định được các nội dung và điều kiện thích hợp
nhất để giúp người dùng tin tiến hành việc trao đổi thông tin.

Trung tâm TT-TV Viện KHGDVN cần thường xuyên thực hiện các l oại
dịch vụ trao đổi thông tin hiện phổ biến như: hội thảo, hội nghị (workshop,
conference); triển lãm, hội chợ (Fair, exhibition); các dịch vụ trao đổi thông tin
trên mạng như truyền tệp, thư điện tử, hội thảo trực tuyến (E -Conference), điễn đàn
điện tử…

2.9. Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thông tin

Gồm các loại dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ, hướng dẫn người đọc khai thác
được một cách có hiệu quả nhất các loại nguồn tài liệu, thông tin hiện có, sử dụng
được mọi năng lực hiện có của các thư viện và mạng thông t in. Những loại dịch vụ
bao gồm các hoạt động liên quan tới việc nâng cao kiến thức thông tin đối với
người sử dụng các thư viện. Trung tâm không những cần tổ chức các hoạt động
giúp người đọc khai thác được tốt nhất nguồn lực và các bộ sưu tập của thư viện cụ
thể, mà còn cung cấp cho họ các dịch vụ liên quan tới việc hỗ trợ người đọc các
kiến thức và kỹ năng làm sao để có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin, tài liệu của
mình trong sự phát triển và phân bố các nguồn thông tin tài liệu, các mạng thông
tin như hiện nay.

Để có thể làm tốt hơn chức năng tư vấn thông tin, Trung tâm cần bồi dưỡng
một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có khả năng bao quát được nguồn tin và trình
độ xử lí thông tin nhanh chóng, có chất lượng. Đồng thời cần xây dựng được một
đội ngũ cộng tác viên, những chuyên gia KHGD sẵn sàng hợp tác với Trung tâm
khi cần thiết. Trước mắt dịch vụ tư vấn của Trung tâm cố gắng thực hiện với vai
trò cung cấp các nguồn thông tin liên quan đến các hoạt động nghiên cứu, quản
lý,đào tạo của người dùng tin tại Viện, giúp họ trong việc ra quyết định. Khi có
điều kiện Trung tâm cũng cần triển khai dịch vụ tư vấn cho người dùng tin giúp họ
có kiến thức và kỹ năng khai thác các nguồn tin gồm các việc như: Giới thiệu sự
phân bố các nguồn tin, và hướng dẫn khai thác các nguồn tin; Giới thiệu hướng dẫn
người dùng tin tiềm năng các nguồn thông tin hoặc cơ quan thông tin – thư viện có
liên quan; Giới thiệu và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong việc trao đổi thông
tin trên mạng, cách thức tham ra các dịch vụ trao đổi thông tin khác nhau; giới



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 90

thiệu và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản giúp khai thác nguồn thông tin điện tử
(CSDL trên mạng, CD-ROM, E-books…).

Cùng với việc tiến hành các công việc như trên Trung tâm vẫn cần quan tâm
đến việc hoàn thiện để nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin
truyền thống của Trung tâm như: Thư mục giới thiệu sách mới, Dịch vụ phục vụ
bản sao tài liệu gốc, ...

III. Các điều kiện cần thiết để có các sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất
lượng cao

- Liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ thông tin –thư viện trong một cơ
quan thông tin là một vấn đề quan trọng vì đó là phương tiện cơ bản của một thư
viện giúp đảm bảo thực hiện tốt chức năng thông tin, đáp ứng nhu cầu của người
dùng tin. Muốn làm được điều này Trung tâm cần có một k ế hoạch cụ thể và phù
hợp. Hàng năm Trung tâm cần lập kế hoạch về kinh phí và nguồn nhân lực cho
từng công việc đã được chỉ ra để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả. Tùy từng
thời gian và điều kiện cụ thể mà có kế hoạch cải tiến, phát triển các sản phẩm và
dich vụ thông tin –thư viện cho phù hợp.

- Cần thường xuyên nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin trong Viện
để có cơ sở cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ.

- Xây dựng mối liên kết giữa Trung tâm TT – TV với các đơn vị nghiên cứu
khoa học khác có liên quan đến giáo dục để bổ sung nguồn tài liệu phù hợp cho
Thư viện giúp tăng cường số lượng và chất lượng nguồn lực thông tin của Trung
tâm làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ TT -TV.

- Để triển khai các sản phẩm và dịch vụ hiện đại có yếu tố CNTT như cơ sở
dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu toàn văn, trao đổi thông tin, tổ chức hội thảo qua
mạng, tra cứu thư viện điện tử, cung cấp thông tin trực tuyến... cần có hạ tầng cơ
sở kỹ thuật đầy đủ đảm bảo yêu cầu (hệ thống máy chủ, máy số hóa, hệ thống an
ninh, an toàn dữ liệu, hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử, hệ thống mạng với đường
truyền tốc độ cao...)

- Duy trì tốt hệ thống quản trị thư viện điện tử tích hợp để quản lý, lưu thông
và phân phối các nguồn thông tin đa dạng của Thư viện.
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- Xây dựng tương đối đầy đủ kho tài nguyên số (sản phẩm nghiên cứu khoa
học, các luận văn, luận án, tạp chí điện tử...)

- Có chính sách bổ sung nguồn tin sao cho bao quát đươc diện thông tin, đáp
ứng nhu cầu của cán bộ nghiên cứu giáo dục. Thường xuyên bám sát các lĩnh vực
nghiên cứu của Viện trong các giai đoạn để bổ sung thông tin, tài liệu phù hợp.
Nhấn mạnh việc tìm kiếm các nguồn thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục dưới
các dạng tài liệu khác nhau, chú trọng bổ sung các nguồn tin điện tủ như: đĩa CD-
ROM, Cơ sở dữ liệu toàn văn, Tạp chí điện tử, Sách điện tử, mua quyền truy cập
tài liệu...

- Nắm vững các vấn đề bảo quản, khai thác và bản quyền.

- Được cung cấp đầy đủ kinh phí cho các hoạt động.

- Có sự chỉ đạo và quản lý khoa học, hợp lý của Ban giám đốc Trung tâm và
sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ. Có một đội ngũ cán bộ thông tin-thư viện có năng
lực chuyên môn giỏi và ngoại ngữ thành thạo.
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ENHANCE THE QUALITY OF INFORMATION SERVICES
AND PRODUCTS FOR DOING RESEARCH

AT VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Trinh Thi Hong Ha, Dr
Vietnam Institute of Educational Sciences

ABSTRACT

The Centre of  Library and Information should improve information
products and services in the direction of applying modern technologies to meet the
requirement of information in researching education and training at Vietnam
Institute of Educational Science. The author suggests some tasks to enhance the
quality of the information products and services in the digital age as well as the
neccessary conditions to provide high quality products and services in this field.
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CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lê Quỳnh Chi
Phạm Thị Hiền Hòa

Đại học Sư phạm, thành phố Hồ Chí Minh

I. Đặt vấn đề

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác
động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội , trong đó có lĩnh vực thông
tin – thư viện. Hệ thống thư viện nói chung và thư viện đại học nói riêng đang phải
đối mặt với nhiều thách thức lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người
dùng tin. Các cơ quan thông tin - thư viện phải có khả năng tạo ra các sản phẩm
thông tin có giá trị và cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu.

Dịch vụ thông tin – thư viện không phải chỉ là cung cấp các dịch vụ phổ biến
như mượn trả, gia hạn tài liệu, đọc tại chỗ, tra cứu, sao chụp tài liệu mà còn phải
tính đến khả năng và chế độ cho phép người dùng tin có điều kiện thuận lợi truy
cập dễ dàng vào những kho thông tin đang xây dựng và được lưu trữ tại thư viện.
Dịch vụ truyền thống đã dần được hiện đại hoá bằng dịch vụ trực tuyến

Thư viện đại học với tư cách là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, người dùng tin có trình độ
chuyên môn cao, hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, nhu cầu tin sâu rộng, đang tích cực
triển khai các hoạt động khác nhau nhằm cung cấp những thông tin có giá trị, phù
hợp với nhu cầu sử dụng.

Các dịch vụ chỉ có thể triển khai tốt trên cơ sở những năng lực hiện có về
nguồn lực thông tin, sản phẩm thông tin, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ thông tin
và hành lang pháp lý.
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II. Các yếu tố để phát triển dịch vụ thông tin thư viện

1. Hành lang pháp lý

Sự phát triển hoặc các hướng ưu tiên phát triển loại hình dịch vụ thông tin cụ
thể phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước và định hướng phát triển của mỗi
trường đại học mà thư viện có trách nhiệm phục vụ. Một số căn cứ pháp lý là cơ sở
cho hoạt động dịch vụ thông tin thư viện triển khai thuận lợi là:

- Các văn bản của Trung ương, Bộ

Điều 44 Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ -
TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Trường đại học có
Trung tâm thông tin tư liệu phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
Trung tâm thông tin tư liệu có trách nhiệm quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin,
tư liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động
của trường ”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX
đã chỉ rõ cần phải: “Đẩy mạnh công tác thông tin phục vụ nghiên cứu”.

Nghị định số 159/NÐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông
tin khoa học và công nghệ, điều 3 có quy định "Nội dung hoạt động thông tin khoa
học và công nghệ", được ghi rõ: "Cung cấp các sản phẩm dịch vụ thông tin khoa
học và công nghệ trên cơ s ở hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân".

Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT phê duyệt về “Quy hoạch phát triển ngành
thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 ” đã khẳng định vị trí
quan trọng của thư viện trường đại học là “Hết sức coi trọng vị trí của thư viện
trường đại học trong công tác đào tạo nhân lực và trong công tác nghiên cứu khoa
học”. Mục tiêu phát triển là “Sử dụng các thành tựu mới nhất của ngành công
nghệ thông tin, nhất là các công nghệ INTERNET, nâng cao chất lượng của vốn tài
liệu và phát triển các dịch vụ thông tin - thư viện hiện đại”.

Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTT và DL ban hành về
“Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện đại học” quy định nhiệm vụ của thư
viện đại học là “Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài
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đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ của nhà trường”.

Thông tư số 30/TT-BTC ngày 7/4/2004 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn chế
độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu l ưu trữ", theo đó,
Nhà nước cho phép các cơ quan thông tin thư viện được sử dụng 90% số tiền thu
được tăng cường cho hoạt động của mình.

- Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, chính sách phát triển của từng
trường đại học.

- Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thư viện
đại học.

2. Nguồn lực thông tin

Trong thư viện đại học, nguồn lực thông tin là vốn tài liệu, là những tri thức,
thông tin được thu nhận, được hiểu và được đánh giá có ích cho việc hình thành
sản phẩm thông tin mới theo mục đích của người sử dụng, phục vụ công tác quản
lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Quá trình xây dựng và phát triển nguồn tin của thư viện luôn bám sát theo
chương trình đào tạo, ngành học, môn học nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên, học
viên và sinh viên khai thác đầy đủ, kịp thời thông tin. Nguồn lực thông tin cần phải
phong phú, đa dạng, nhưng nó phải phù hợp với nhiệm vụ riêng của thư viện và
nhu cầu người sử dụng.

Việc bổ sung phải có suy nghĩ chắt lọc, cân đối các mảng tri thức, không
thiên lệch vì cảm tính riêng và cần phải có khảo sát, nghiên cứu nhu cầu về tài liệu
của người dùng tin, không chỉ bổ sung tài liệu dạng giấy mà rất cần chú trọng đến
mảng tài liệu số.

Nguồn lực thông tin trong trường đại học có tính độc đáo, đặc thù riêng vì
ngoài dạng thông tin “ngoại sinh” - tức thông tin đến từ nguồn xuất bản công khai
bên ngoài nhà trường, trường đại học, do chức năng nghiên cứu khoa học của
mình, còn sở hữu được một dạng thông tin “nội sinh” rất quan trọng mà không có
ở bất kỳ đâu. Đó là nguồn thông tin hình thành từ các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu cá nhân, tổ chức trực thuộc, là kết quả của hoạt động nghiên cứu trong nhà
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trường. Nguồn tin này phản ánh đầy đủ, hệ thống về các thành tựu cũng như tiềm
lực, định hướng phát triển của trường đại học, bao gồm các giáo trình, các đề
cương bài giảng được giảng viên biên soạn, kết quả nghiên cứu, đề tài, luận văn,
luận án, các kỉ yếu hội nghị, hội thảo,… được sử dụng chính thức tại trường.
Nguồn thông tin này không chỉ quan trọng đối với giảng viên, sinh viên trong
trường mà còn là nguồn thông tin quý giá đối với người ng hiên cứu ngoài xã hội.

Hiện nay việc quản lý, lưu giữ, khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại các
trường đại học Việt Nam còn nhiều bất cập do thiếu các quy định pháp lý, cơ chế
quản lý còn nhiều bất cập: Chưa một đơn vị thư viện đại học nào có thể quản lý hết
được nguồn tài liệu này; Chính sách về quyền sưu tập giữa thư viện, nhà trường,
các khoa, đơn vị quản lý nguồn tài liệu này chưa thống nhất, rõ ràng; Tại các khoa
và đơn vị đào tạo trong nhà trường đều lưu trữ dẫn tới việc quản lý không khoa học
và thống nhất, gây thất thoát nguồn tin và hoạt động khai thác không hiệu quả. Các
trường cần sớm nghiên cứu, hình thành các chính sách và giải pháp hợp lý để phát
triển nguồn học liệu này, trong đó các cơ quan Thông tin – Thư viện đóng vai trò
tổ chức và quản lý.

3. Sản phẩm thông tin

Sản phẩm thông tin thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin (bao
gồm biên mục, phân loại, định từ khoá, tóm tắt, chú giải, biên soạn tổng
quan…cũng như các quá trình phân tích tổng hợp thông tin khác) và là công cụ
giúp cho việc tìm kiếm thông tin theo các dạng yêu cầu khác nhau (đối với nguồn
tin toàn văn công cụ này được tích hợp với nguồn tin gốc).

Các sản phẩm thông tin được hình thành nhằm thoả mãn những nhu cầu
thông tin, chúng phụ thuộc chặt chẽ vào nhu cầu và sự biến động của nhu cầu.
Người dùng tin sẽ đánh giá hoạt động của các cơ quan này thông qua hệ thống sản
phẩm mà họ được thụ hưởng. Các sản phẩm thông tin chính của các thư viện đại
học hiện nay gồm:

- Cơ sở dữ liệu thư mục: Dựa trên một số phần mềm và sự hỗ trợ của các
chuẩn biên mục quốc tế: AACR2, MARC 21, LCC, Subject Headings,… các thư
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viện xây dựng CSDL để giúp bạn đọc có thể tra cứu và tiếp cận đến nguồn lực
thông tin của thư viện thông qua dịch vụ tra cứu trực tuyến.

- Tra cứu trực tuyến: Có thể tra cứu các CSDL về tài liệu cũng như các
thông tin về thư viện từ xa thông qua mạng Internet, hỗ trợ bạn đọc ở bất cứ đâu,
bất cứ chỗ nào cũng có thể tiếp cận được với nguồn tài nguyên thư viện.

- Cơ sở dữ liệu toàn văn: bạn đọc tra cứu và đọc toàn văn tài liệu thông qua
các bộ sưu tập số của thư viện.

- Đa phương tiện: Thông tin được lưu trữ trên các vật mang tin đặc biệt.
Trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và hoạt động thực tiễn, nhóm tài liệu này
có giá trị không thể thay thế được.

- Trang web thư viện: Giới thiệu đầy đủ các thông tin, cách thức truy cập và
khai thác các nguồn tài nguyên của thư viện. Đó là công cụ tiếp thị cơ bản nhất, là
nơi thư viện quảng bá những sự kiện, các bộ sưu tập, những tài liệu thông dụng
được ưa chuộng, công nghệ và những dịch vụ của mình.

- Bản tin điện tử: Thông tin về các tin tức, sự kiện, giới thiệu các bài viết
về hoạt động thông tin–thư viện, kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động thông tin-thư
viện trong nước và nước ngoài. Điểm báo -tạp chí về các thông tin liên quan đến
các ngành đào tạo chính của trường….

Ngoài ra, thư viện có các loại sản phẩm thư mục khác nhau: thư mục chuyên
ngành, thư mục thông báo khoa học, thư  mục giới thiệu, thư mục nhân vật, thư
mục thường kỳ….

Bên cạnh các sản phẩm thông tin do thư viện xây dựng và phát triển, thư
viện còn cung cấp nhiều loại hình dịch vụ thông tin như dịch vụ cung cấp tài liệu,
dịch vụ tra cứu tin, dịch vụ trao đổi thông tin…giúp người dùng tin tiếp cận và
khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.
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4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Là yếu tố góp phần quan trọng để phát triển các loại hình dịch vụ thông tin.
Thư viện phải được hiện đại hóa đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, hợp lý, đúng
quy cách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện.

Hiệu quả của việc ứng dụng máy tính vào việc xử lý thông tin tài liệu là rất
to lớn: tập trung thông tin trong những bộ nhớ lớn, cơ sở dữ liệu và ngân hàng dữ
liệu, tăng nhanh tốc độ truy cập đến mức độ tức thời ở tất cả các công đoạn xử lý
thông tin. Môi trường mạng cho phép người dùng tin có thể khai thác, truy cập
được nguồn tin đa dạng và có khối lượng rất lớn, được tạo lập từ nhiều chủ thể
khác nhau và vào mọi lúc mọi nơi.

Hơn nữa, việc liên kết mạng và sử dụng phần mềm thư viện đã tạo điều kiện
cho công tác quản lý thông tin được khoa học, chính xác, hoạt động khai thác
thông tin được nhanh chóng, hiệu quả. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin,
các thư viện đã và đang xây dựng mô hình hoạt động theo hướng hiện đại.

5. Đội ngũ cán bộ thông tin

Các dịch vụ thông tin chỉ có thể triển khai tốt trên cơ sở đội ngũ cán bộ
thông tin chuyên nghiệp. Yếu tố quyết định đến chất lượng dịch vụ thông tin thư
viện đó là năng lực của người thực hiện dịch vụ hay các kỹ năng cần có. Để thực
hiện một dịch vụ, người cung cấp thông tin thường phải tiến hành một số thao tác
đi liền với nhau, không thể tách rời nhau để thu được kết quả mà người dùng mong
muốn. Ngoài các kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính, cán bộ thư viện cần
được đào tạo các kiến thức về tâm lý, kỹ năng giao tiếp… để có những thái độ, ứng
xử phù hợp với bạn đọc trong từng tình huống khác nhau.

Trong thư viện trường đại học ngày nay, cán bộ thông tin cần phải đạt được
các điều kiện sau:

 Được đào tạo chuyên môn

 Có khả năng tư vấn/hướng dẫn, trò chuyệ n để hiểu đầy đủ và chính xác
nhu cầu của người dùng tin.
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 Khả năng ngoại ngữ, để có thể khai thác và tổng hợp tin từ nhiều nguồn
tài liệu và giúp người dùng tin vượt qua rào cản ngôn ngữ để họ tiếp cận
được với thông tin.

 Có kiến thức tổng quát, có khả năng tiếp thu các lĩnh vực khoa học, có
khả năng biết đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề

 Khả năng về tin học, để có thể sử dụng được các phần mềm cơ bản như
soạn thảo văn bản, tính toán, xử lý hình ảnh, …và các phần mền chuyên
dụng như phần mềm Thư viện, Thư viện số, số hóa,…

 Khả năng sử dụng trang thiết bị hiện đại để khai thác các nguồn tin

 Có khả năng tiếp thị, quảng cáo, tự hoạch toán, …

 Năng lực tham vấn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh
vực kế hoạch có liên quan

II. Kết luận

Việc phát triển dịch vụ và cung cấp các sản phẩm thông tin giá trị, phù hợp
với nhu cầu của cán bộ, giảng viên và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo, nghiên cứu khoa học là mục đích mà các thư viện đại học đang hướng tới.
Thông qua khả năng tổ chức, cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu và khả
năng tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị gia tăng cao, vị thế của trường đại học
nói chung và thư viện nói riêng sẽ ngày càng được khẳng định. Dịch vụ thông tin
trong các thư viện đại học chỉ có thể triển khai hiệu quả và phát triển  tốt trên cơ sở
các yếu tố cần thiết trên được đáp ứng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh Đình Chiến, Huỳnh Thị Xuân Phương (2011), “ Nâng cao chất lượng
dịch vụ thông tin thư viện”. www.lrc.ctu.edu.vn/bantin/chuyen-de/16-nang-
cao-cht-lng-cac-dch-v-thong-tin--th-vin.html

2. Vương Đình Toàn (2005), “Hướng tới đa dạng hóa dịch vụ thư viện ở Viện
Thông tin Khoa học Xã hội” , Bản tin thư viện – Công nghệ thông tin, tháng
3.



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 100

3. Nguyễn Vĩnh Hà (2005), “Hoạt động dịch vụ thông tin thư viện trong trường
đại học”, Tạp chí khoa học, số 11.

4. Trần Mạnh Tuấn (2002), “Một số vấn đề về sự phát triển sản phẩm và dịch
vụ thông tin”, Tạp chí Thông tin & Tư liệu, số 4.

5. Reseach information network (2010). “Challenges for academic libraries in
difficult economic times”. www.rin.ac.uk/challenges-for-libraries.

ESSENTIAL FACTORS TO DEVELOP INFORMATION-LIBRARY
SERVICES AT UNIVERSITIES

Le Quynh Chi
Pham Thi Hien Hoa

Teachers’ Training University, HCM city

ABSTRACT

Nowadays, together with living standards development, needs of
information usage are much higher, raising challenges for libraries. It is necessary
to develop information-library service in order to meet these needs. The article
suggested necessary factors to develop information-library services at universities.

There are three main parts: part one refers to the requirement to develop
information-library services in our society; part two expresses the essential  factors
to enhance information-library services at universities. Finally, the author reasserts
the important role of information-library services development at universities.

Key words: Information service; university
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XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÔNG TIN - TƯ LIỆU
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ

TẠI TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI

Lại Đức Nam
Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

I. Đặt vấn đề

Chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như thực tiễn đào tạo hiện nay
vẫn đang đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH nói chung
và đổi mới PPDH trong các trường Đại học, Cao đẳng nói riêng. Nghị quyết Đại
hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: " Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế
tri thức."; Chỉ thị 3399/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhiệm vụ
trọng tâm năm học 2010 – 2011: "tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, trong
đó có việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục
hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
giáo dục"; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào
tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành
giáo dục giai đoạn 2008 – 2012: "Triển khai áp dụng CNTT trong dạy và học, hỗ
trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT ngay trong mỗi môn
học một cách hiệu quả và sáng tạo ở những nơi có điều kiện thiết bị tin học; xây
dựng nội dung thông tin số phục vụ giáo dục; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm
tòi thông tin qua mạng Internet của người học; tạo điều kiện để người học có thể
học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp; xoá bỏ sự lạc hậu về công
nghệ và thông tin do khoảng cách địa lý đem lại".

Như vậy, có thể nói rằng việc việc xây dựng và phát triển dịch vụ thông tin –
tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản lý trong thời đại số đang là vấn đề thời
sự của Giáo dục & Đào tạo, đặc biệt là đối với các trường Đại học, Cao đẳng – nơi
tập trung lớn nhu cầu nghiên cứu, học tập và triển khai công nghệ. Mục tiêu xây
dựng, phát triển dịch vụ thông tin – tư liệu nhằm phục vụ nghiên cứu, đào tạo và
quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong các nhà trường là cấp thiết và có tính
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chiến lược. Chính vì vậy việc xây dựng dịch vụ thông tin – tư liệu và duy trì nó là
hết sức quan trọng trong Giáo dục & Đào tạo giai đoạn số hóa.

II. Thực trạng của việc xây dựng & phát triển các loại hình dịch vụ thông
tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản lý ở trường CĐSP Yên Bái

1. Một số kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, việc xây dựng & phát triển các loại hình dịch vụ
thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản lý ở trường CĐSP Yên Bái
đã được chú trọng và có sự đầu tư đúng mức từ công tác chỉ đạo, xây dựng kế
hoạch đến việc tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định.

- Nhà trường đã thành lập Trung tâm Thư viện – Thí nghiệm với đội ngũ đông
đảo, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo chất lượng cao; được tuyển dụng để
phục vụ cho công tác phát triển dịch vụ thư viện – thí nghiệm trong giai đoạn số
hóa.

- Nhiều giảng viên được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo của Bộ Giáo dục
& Đào tạo về việc sử dụng các loại hình dịch vụ thông tin - tư liệu trong NCKH,
đổi mới PPDH, ứng dụng CN trong quản lý.

- Hệ thống trang thiết bị số hóa nhà trường được đầu tư trọng điểm, c ó hiệu
quả trong việc quản lý nhà trường.

- Sinh viên nhà trường được hưởng lợi từ các chất lượng dịch vụ phục vụ học
tập, đào tạo trong thời đại số hóa.

Những hoạt động thực hiện số hóa trong công tác xây dựng và phát triển dịch
vụ thông tin tư liệu về cơ bản đã tạo ra một bước chuyển biến tích cực trong quá
trình sử dụng dịch vụ góp phần thúc đẩy chất lượng dạy và học trong nhà trường,
đồng thời là điều kiện thuận lợi cho các giảng viên có cơ hội được tiếp xúc, học
tập, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động NCKH. Nhờ có sự xây đầu tư xây
dựng, phát triển dịch vụ thông tin – tư liệu hiệu quả cho nên đến nay trường đã có
nhiều giảng viên đang học tập nâng cao trình độ ở nhiều trường Đại học trong và
ngoài nước.

2. Một số tồn tại cần khắc phục
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Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện phát triển dịch vụ thông tin –
tư liệu cũng còn gặp một số hạn chế sau:

- Việc thực hiện phát triển dịch vụ chưa thực hiện được thường xuyên, đôi lúc
chưa đồng bộ trong đầu tư về cơ sở và đội ngũ.

- Việc sử dụng các dịch vụ trong học tập, nghiên cứu, quản lý hiện đại còn
chưa đồng bộ ở đội ngũ giảng viên và học viên, sinh viên, do vậy việc khai thác
dịch vụ do Trung tâm Thư viện – Thí nghiệm xây dựng chưa đạt hiệu quả cao.

- Việc hướng dẫn giảng viên, sinh viên tự học, tự nghiên cứu thông qua hệ
thống dịch vụ thông tin chưa thường xuyên. Hoạt động xây dựng thông tin – tư liệu
chưa được đầu tư thường xuyên do các điều kiện trang thiết bị & tài chính.

3. Nguyên nhân

- Quy mô đào tạo chưa đủ rộng để thực hiện các hoạt động dịch vụ thông tin –
tư liệu hiệu quả hơn.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ chưa đầy đủ; trang thiết bị công nghệ
còn nhiều thiếu thốn.

- Nhận thức về sử dụng dịch vụ của một số ít giảng viên cũng như sinh viên
còn hạn chế.

- Còn nhiều giảng viên, sinh viên quen với các dịch vụ truyền thống trong
thông tin – tư liệu, thiếu năng động trong tham gia các hoạt động góp phần xây
dựng hệ thống thông tin – tư liệu, điều đó cũng gây khó khăn cho việc xây dựng &
duy trì hệ thống thông tin – tư liệu.

- Xây dựng hệ thống thông tin – tư liệu đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự đầu
tư lâu dài nên cũng là một khó khăn lớn cho nhà trường.

III. Các giải pháp thực hiện xây dựng và phát triển dịch vụ thông tin – tư
liệu ở trường CĐSP Yên Bái

Giải pháp 1: Tiếp tục làm chuyển biến, nâng cao hơn nữa nhận thức của đội
ngũ giảng viên về vấn đề sử dụng dịch vụ để từ đó giảng viên thấy được sự cần
thiết là phải tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển dịch vụ thông tin – tư liệu.
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Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình dịch vụ số hóa trong
từng năm học. Tổ chức các buổi hội thảo, các chuyên đề về sử dụng dịch vụ trong
công tác học tập, đào tạo và quản lý nhà trường.

 Các chuyên đề cần tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể về khai thác các
dịch vụ có sẵn.

 Các chuyên đề cần đề ra các biện pháp xây dựng và số hóa thông tin – tư
liệu nhằm phục vụ cho công tác NCKH, đào tạo, quản lý của nhà trường.

Giải pháp 3: Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của giảng viên nhà trường trong
việc xây dựng thông tin – tư liệu.

 Để khắc phục tình trạng thiếu một số giáo trình và phục vụ tốt hơn cho việc
dạy học, các giảng viên cần đầu tư vào việc biên soạn các tài liệu dạy học, được
hội đồng khoa học thẩm định kết quả và lưu hành cho sinh viên sử dụng đồng thời
số hóa trên dịch vụ thông tin – tư liệu của nhà trường.

 Giảng viên cần biên soạn bổ sung thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo nhu
cầu đào tạo của tỉnh Yên Bái, đồng thời số hóa trên hệ thống dịch vụ thông tin – tư
liệu.

Giải pháp 4: Xây dựng các diễn đàn trao đổi trong dịch vụ thông tin – tư liệu
của nhà trường nhằm thu hút việc sử dụng, truy cập dịch vụ phục vụ công tác
NCKH, học tập, đào tạo và quản lý.

Giải pháp 5: Tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị cho công tác xây dựng và duy
trì các dịch vụ thông tin – tư liệu phục vụ cho công tác NCKH, học tập, đào tạo và
quản lý giáo dục.
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TO CONSTRUCT AND DEVELOP INFORMATION- MATERIALS
SERVICES FOR RESEARCH, TRAINING AND MANAGEMENT

AT YEN BAI TEACHERS’ TRAINING COLLEGE

Lai Duc Nam
Yenbai Teachers’ training college

ABSTRACT

The construction and development of information services for research,
training and management have become an important and hot issue into day’s
context. These issues have also been highlighted in the Education and Training
field which includes the teachers' colleges.

In this article, we review the construction and development of information-
materials services for research, training and management at Yenbai teachers’
training College. Moreover, we also suggest some solutions for better information
services that contribute in meeting the future needs of research, training and
management for teachers, staff and pupils.

There are 3 parts in this paper. The first part shows the construction and
development of information services for research, training and management at
universities. The second part describes the current situation of the construction and
development of information services for research, training and management at
Yenbai teachers’ training College. The third part, suggest some solutions for
setting up and developing information services for research, training and
management at Yenbai teachers’ training college.

Key words: information service; university; college
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẬP NHẬT THÔNG TIN
CHO CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

TS. Trần Thị Bích Liễu
Đại học Giáo dục,

Đại học Quốc gia, Hà Nội

Luận văn thạc sĩ là bước tập dượt nghiên cứu khoa học, còn luận án tiến sĩ
thể hiện một trình độ nghiên cứu khoa học cao hơn và sâu hơn - cả về nội dung và
phương pháp nghiên cứu mà theo yêu cầu của Luật Giáo dục của nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam (2005) phải thể hiện được tính mới và tính sáng tạo của vấn đề
nghiên cứu.

Khi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dù ở cấp độ nào thì thông tin
cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt nếu người nghiên cứu muốn có
được những sản phẩm mới và sáng tạo. Không có thông tin, khó để có cái mới và
thậm chí là không thể có cái mới trong công trình nghiên cứu khoa học. Bởi vì
sáng tạo và cái mới không nảy sinh từ chân không dù người ta có giàu trí tưởng
tưởng đến đâu đi nữa.

Hiện nay thông tin có sẵn ở khắp mọi nơi, ở các thư viện (nơi chứa các loại
sách báo in và sách báo điện tử, các đoạn phim … ), trên các trang web và được
cập nhật hằng ngày. Tuy vậy, các luận văn và luận án tiến sĩ giáo dục ở Việt Nam
có khả năng cập nhật các thông tin mới và đụng chạm đến những vấn đề nóng
trong lĩnh vực giáo dục thì có vẻ “Hiếm”. Hầu hết các luận văn thạc sĩ và thậm chí
các luận án tiến sĩ đều có kiểu tổng quan vấn đề nghiên cứu như nhau, luận văn sau
là hình ảnh của luận văn trước vì vấn đề nghiên cứu được lựa chọn na ná như nhau.
Và trong phần tổng quan vấn đề nghiên cứu hay các vấn đề lí luận của vấn đề
nghiên cứu thì các nghiên cứu của nước ngoài được đề cập đến một cách khá sơ sài
do không được tìm tòi, nghiên cứu. Hạn chế về tiếng Anh chỉ là một lí do nhỏ để ai
đó có thể biện minh cho việc không nghiên cứu đầy đủ các công trình có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu. Bởi vì tư liệu nghiên cứu thì rất phong phú nên không thể
có lí do để nói rằng, không có tài liệu nghiên cứu. Trách nhiệm đó thuộc về ai? Có
lẽ có nhiều liên đới phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các luận văn và luận
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án, trong đó bản thân người thực hiện, người hướng dẫn phải chịu trách nhiệm
chính. Các tiêu chuẩn đánh giá luận văn, luận án tiến sĩ đã có và cũng đã đề cập
đến các tiêu chí nghiên cứu khoa học như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài,
tính mới của luận án… Yêu cầu về cái mới trong luận án tiến sĩ được đặt ra khá
cao, chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng điểm của toàn bộ các tiêu chí. Thực tế các tiêu
chí này có được công khai, phổ biến cho nghiên cứu sinh để thực hiện ?  Việc các
tiêu chí này được tuân thủ như thế nào trong quá tr ình đánh giá luận án tiến sĩ hay
luận văn thạc sĩ lại là một câu chuyện khác. Liệu nghiên cứu sinh, người hướng
dẫn và hội đồng chấm luận án có hiểu như nhau về tiêu chí “có cái mới” của luận
án, của vấn đề nghiên cứu? Giữa tiêu chí đánh giá luận văn thạc sĩ và tiến sĩ c òn có
những điểm khá giống nhau (như đều yêu cầu về cái mới của luận văn và luận
án…). Tuy nhiên đây không phải là những vấn đề sẽ được bàn luận sâu trong bài
viết này. (Để t ìm hiểu thêm về chất lượng đào tạo tiến sĩ  và tính nghiêm túc khi
đánh giá luận án tiến sĩ xin tham khảo thêm tại một số bài viết: " Đào tạo Tiến Sĩ -
Chất và lượng " của GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, tại:
http://niemtin.free.fr/dttschatvaluong.htm hay Ôi, Luận án Tiến Sĩ! tại
http://blog.yume.vn/xem-blog/oi-luan-an-tien-si-.sanofi.35AF111E.html.

Đối với người viết bài này thì ở Việt Nam nếu nghiên cứu sinh hay học viên
thạc sĩ có thể đưa vào phần tổng quan vấn đề nghiên cứu hay phần nghiên cứu lí
luận một luồng tư tưởng mới về vấn đề nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và
của Việt Nam thì đó cũng là điều đáng vui mừng. Tr ong nghiên cứu thực trạng nếu
học viên, nghiên cứu sinh có thể phát hiện được những vấn đề dù rất nhỏ dẫn đến
một sự thành công hay một yếu kém mà chưa được ai nói tới thì cũng là một thành
công bởi vì ngay cả đối với một hay một vài phát hiện như vậy cũng đã đòi hỏi một
sự đầu tư về chiều sâu tư duy và một trình độ sử dụng các phương pháp nghiên cứu
khá thành thạo (có thể xem là có kĩ năng nghiên cứu khoa học). Những phát hiện
như vậy có giá trị để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tháo gỡ hay đề xuất chính
sách nhằm cải tiến cơ sở giáo dục. Còn đối với phần quan trọng nhất của các luận
án là phần nghiên cứu mới của tác giả (các giải pháp, biện pháp hay các sản phẩm
mới…) thì chính xác là phải thực sự mới, dù có kế thừa những cái đã có.
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Vậy bằng cách nào để nâng cao chất lượng các luận văn thạc sĩ, luận án tiến
sĩ giáo dục, làm thế nào để có những thông tin mới? Liệu các dịch vụ cung cấp
thông tin có thể giúp tháo gỡ được vấn đề hay không?

Hiện nay nhiều trường đại học, nhiều tổ chức đã cung cấp các website trong
đó chứa toàn bộ các dữ liệu về các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các đề tài
nghiên cứu khoa học (Có thể tham khảo tại một số trang web như: Đại học Sư
phạm Huế: http://quangcaohue.com.vn/tin-chi-tiet/808/1574/luan-van-thac-si-
quan-ly-giao-duc-giao-duc-hoc-su-pham-ngu-van-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc.html;
Thư viện luận văn: http://kholuanvan.com/index.php; Luan van thac si quan li giao
duc - Thư viện trực tuyến Violet: violet.vn/hawngf/present/show/entry_id/;
thanhphohochiminhcity.jaovat.com › Cần bán › Sách - Tạp chí; luanvan.net/ ). Đây
là nơi các học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn khoa học, hội đồng
xét duyệt đề cương luân văn, luận án, các phản biện và các thành viên của hội đồng
chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cần tham khảo để biết chắc chắn rằng học
viên hay nghiên cứu sinh của mình đã lựa chọn vấn đề mới, không trùng lặp với
các luận văn, luận án cũ và không copy lại những gì mà các luận văn, luận án trước
đó đã làm. Mặt khác các học viên thạc sĩ hay nghiên cứu sinh có trách nhiệm xem
xét các luận văn, luận án đã nghiên cứu, giải quyết những vấn đề gì đối với vấn đề
mà mình đang chuẩn bị nghiên cứu.

Ngoài trách nhiệm của học viên hay nghiên cứu sinh là phải dành thời gian
đi thư viện tìm tư liệu nghiên cứu và suy nghẫm về chúng, thì để giúp học viên,
nghiên cứu sinh nhanh chóng và tiết kiệm thời gian trong việc tiếp cận với những
thông tin mới các trung tâm thông tin thư viện cần có sự quảng bá, giới thiệu các
thông tin mới này đến các đối tượng mà họ biết chắc là cần những thông tin đó cho
công việc nghiên cứu. Việc giới thiệu quảng bá này có thể thông qua email, các tờ
rơi nhỏ, qua website của nhà trường, giới thiệu trực tiếp…

Các trung tâm thông tin thư viện và các trường đại học, cao đẳng, các viện
nghiên cứu cần có các dịch vụ hỗ trợ để học viên truy cập và sử dụng thông tin.
Nếu nhà trường có tiềm lực, các thông tin này có thể được cung cấp miễn phí cho
học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy sau khi đã được dịch từ tiếng Anh qua
tiếng Việt hay được mua từ nước ngoài về. Nếu không, họ có thể bán những thông
tin này với giá cả hợp lí.
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Bên cạnh đó nguồn tài nguyên phong phú từ các Website đặc biệt có giá trị
và quan trọng đối với các nhà nghiên cứu, các học viên và nghiên cứu sinh, bởi vì
đây là nguồn thông tin mới và thường xuyên được cập nhật thể hiện các xu hướng
nghiên cứu mới. Tuy nhiên, nhiều học viên hay nghiên cứu sinh hạn chế khả năng
tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng thông tin trên mạng. Vì vậy họ cần được hướng dẫn
các kĩ năng này. Các trung tâm thông tin thư viện hay các trường đại học nên có
các lớp tập huấn dạy các kĩ năng truy cập, lựa chọn và sử dụng thông tin internet
như tìm kiếm thông tin như thế nào? Làm thế nào để nhận biết các thông tin có giá
trị sử dụng? Các kĩ năng đăng kí để truy nhập thông tin, kĩ năng xử lí các nguồn
thông tin đa dạng trên internet, kĩ năng lưu trữ thông tin để truy cập lại và sử dụng
lâu dài…

Điều hết sức quan trọng là vấn để sử dụng thông tin vào quá trình nghiên
cứu. Các thông tin cần được nhìn nhận, phê phán, đánh giá về các giá tr ị của nó đối
với vấn đề nghiên cứu hay là được dung như những minh chứng xác thực cho vấn
đề nghiên cứu. Các thông tin cần được trích dẫn rõ ràng nguồn: tên tác giả, tác
phẩm (sách hay bài báo), trang web hay nhà xuất bản. Bởi vì ở Việt Nam việc xem
nhẹ các nguồn trích dẫn đã tạo ra thói quen nghiễm nhiên sử dụng ý tưởng của
người khác và xem đó là của mình mà người ta gọi là “đạo chích văn chương”
đang là vấn đề khá phổ biến.

Và có lẽ với tác giả bài viết này điều quan trọng nhất là yêu cầu cao đối với
chất lượng của luận văn và luận án của học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh từ phía
người hướng dẫn, hội đồng chấm luận văn, luận án và chính bản thân học viên.
Chính bản thân học viên cần có thái độ trân trọng đối với công trình nghiên cứu
của mình bởi vì nó thể hiện trí tuệ và đạo đức của chính họ với sản phẩm lao động
của mình. Người hướng dẫn là người chỉ dẫn để họ có thể đạt được kết quả nghiên
cứu cao nhất. Khi người hướng dẫn có yêu cầu cao, học viên sẽ làm việc nghiêm
túc hơn và tuân thủ yêu cầu về chất lượng. Và có lẽ hội đồng chấm luận văn, luận
án tiến sĩ là nơi có nhiều tác động đối với chất lượng của luận văn và luận án. Sự
nghiêm túc của họ trong việc đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, sự chú trọng
đặc biệt đối với tính mới của vấn đề nghiên cứu hay coi trọng chất lượng nghiên
cứu sẽ làm cho học viên hay nghiên cứu sinh có thái độ trân trọng và nghiêm túc
hơn đối với luận văn hay luận án của mình.
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Khi một nền giáo dục coi trọng chất lượng giáo dục, coi trọng tính mới trong
nghiên cứu khoa học và sự nghiêm túc của công việc nghiên cứu khoa học thì
người học của nền giáo dục đó mới thực sự nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu,
chịu khó tìm kiếm và sử dụng thông tin mới. Các dịch vụ thông tin đóng góp quan
trọng vào việc nâng cao chất lượng nghi ên cứu khoa học và tạo nên tính mới của
công trình nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luật Giáo dục, 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn

THE CURRENT SITUATION AND SOLUTION
FOR UPDATED INFORMATION

PROVIDED TO M.A AND PHD THESES IN VIETNAM

Dr. Tran Thi Bich Lieu
University of Education, VNU Ha Noi

ABSTRACT

M.A thesis is the basic ground in science research, PhD thesis shows higher
and deeper level in terms of contents and research methodology. According to
Vietnam Education Law (2005), there should be the creativeness and new ideas in
research issues. Information plays an important role at any research level.

Nowadays, information is available at anywhere, in libraries or through
websites and it is updated everyday. However, it seems “rare” to find out M.A and
PhD education theses with new information on hot issues related to education.
English language as a barrier is just a minor reason for the inadequate works
concerned to research issues. Research materials are plenty, thus, it is impossible to
blame for the shortage of research materials. Who is responsible for this problem?
The candidates and supervisors are mainly responsible for theses quality.

In Vietnam, it is a good point if the students can explore new ideas in their
research overview or theoretical research part. In the current situation, when
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students find out small issues leading to the research success or failure, this is their
success because not all students can think thoroughly and master research
methodology (seen as skillful in science research). The most important part in the
theses is new research findings of the students (solutions, new methods or
products...)

How to improve thesis quality in education and how to get new information?
Can information providers solve this issue?

At present, universities and agencies provide websites that upload thesis data
and research topics. (For example, Hue teachers’ training University  :
http://quangcaohue.com.vn/tin-chi-tiet/808/1574/luan-van-thac-si-quan-ly-giao-
duc-giao-duc-hoc-su-pham-ngu-van-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc.html; Thesis library:
http://kholuanvan.com/index.php;

It is students’ responsibility to spend time on searching research references
and thinking about these materials. However, libraries and centre for information-
library can introduce this new information. The introductory can be through email,
leaflet or university websites. These centers and libraries should provide
supporting services for students to get access and use this information.

Besides, the rich data source from websites plays a special and important
role to researchers, especially students and PhD candidates, as this information is
always updated and new, that contains current research trends. Furthermore, these
centers and libraries should organize training courses to guide access skills,
internet information choice and usage.

The most important issue is how to utilize information into research works.
There should be cited sources in the analyzed, criticized and valuated information.

According to the author, the core point is the high requirement to thesis
quality, students, supervisors and panel group. Students show respect to research
issues, supervisors will instruct them to reach the best research findings. Panel
committee has great effect on thesis quality. When the education quality, the
research newness and research strictness are emphasized, the learners will strictly
study, seek and use new information. Information services play a vital role in
research quality improvement and new creativeness.
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN HỌC LIỆU SỐ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ThS. Vũ Văn Thường
Đại học Sư phạm Hà Nội

I. Vai trò của nguồn học liệu số trong giai đoạn đổi mới giáo dục đào tạo ở
trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Học liệu số được hiểu là các nguồn thông tin, tài liệu dưới dạng số hóa được sử
dụng để phục vụ quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1.1. Vai trò của nguồn học liệu số đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên

Với các nguồn học liệu số, giảng viên sẽ có điều kiện trau dồi kiến thức với
lượng tài liệu mở rộng, chất lượng cao được bổ sung từ các các nguồn dữ liệu khác
nhau. Thay vì việc tìm kiếm các tài liệu dạng ấn phẩm truyền thống cũng như bỏ
ra những khoản kinh phí lớn để mua tài liệu tham khảo, giảng viên có thể sử dụng
ngay các tài liệu từ nguồn này một cách hữu hiệu chỉ thông qua những phép tìm
kiếm đơn giản được hỗ trợ từ các bộ tìm kiếm.

Việc hướng dẫn sinh viên đọc các tài liệu tham khảo, chỉ nguồn, chia sẻ tài
liệu cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi giảng viên có thể tiếp cận các nguồn học
liệu số. Điều này về cơ bản cũng có thể thay đổi phương pháp sư phạm, khuyến
khích khả năng tự học của sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

1.2. Vai trò của nguồn học liệu số đối với hoạt động nghiên cứu và học tập
của người học

Hiện nay, trong xu thế đào tạo mới (đào tạo theo tín chỉ), vai trò của học liệu
càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bản thân mỗi người học phải dành nhiều
thời gian tìm kiếm, thu thập và nghiên cứ u tài liệu. Với nguồn học liệu số người
học dễ dàng nhận thấy có nhiều ưu điểm nổi trội so với học liệu truyền thống nên
rất thuận tiện cho người học tra tìm, lýu giữ và tránh ðýợc sự trùng lặp khi chọn
lựa ðề tài. Ðây là một ýu ðiểm giúp khắc phục việc lã ng phí trong nghiên cứu.
Đồng thời, với các đề tài đã được nghiên cứu trước, người nghiên cứu sẽ nhanh
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chóng tiếp cận được các nguồn tài liệu tham khảo, có tầm nhìn về vấn đề rộng hơn
để hoàn thành tốt các công trình của mình.

Thời gian khai thác tài liệu cũng sẽ giảm đáng kể : Thay vì phải đến thư
viện, các trung tâm thông tin, để tìm kiếm tài liệu ðýợc lýu trữ rải rác khắp nõi,
ngýời học có thể nhanh chóng có ðýợc tài liệu cần thiết thông qua mạng Internet.

Trong mối quan hệ giảng dạy - học tập, các sinh viên cũng được hưởng lợi
rất nhiều từ các nguồn thông tin số  tương tự như giảng viên và người nghiên cứu,
đó là thời gian, chi phí, khả năng tiếp cận tri thức mới, tham khảo mở rộng và đặc
biệt là trong các hoạt động đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến.

II. Thực trạng khai thác và phát triển nguồn học liệu số tại trường Đại học Sư
phạm Hà Nội

2.1. Nguồn học liệu số hiện có

2.1.1. Tài liệu nội sinh

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện đang lưu giữ một khối lượng
lớn tài liệu được hình thành trong hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của nhà
trường. Ước tính nguồn tài liệu số nội sinh của Thư viện có khoảng hơn 8.000 tên tài
liệu, chiếm 5%  tổng số vốn tài liệu. Nguồn tài liệu này bao gồm các loại hình: luận
án, luận văn, giáo trình điện tử, đề tài nghiên cứu khoa học…

* Luận án, luận văn:

Thư viện nhà trường là đơn vị chịu trách nhiệm thu nhận, bảo quản luận án
tiến sĩ, luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại trường. Hiện tại, số luận án, luận văn Thư
viện đang lưu giữ là: 8.749 đầu luận án với 12.353 cuốn dạng sách thuộc các
chuyên ngành khác nhau.

Từ năm 2004, bên cạnh việc thu nhận các bản luận văn trên giấy, Thư viện
đã tiến hành nhận thêm các bản luận văn trên đĩa mềm hoặc đĩa CD - ROM và hiện
tại, Thư viện đã thu nhận được 5.346 luận văn trên đĩa CD -ROM .

* Giáo trình
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Vốn tài liệu giáo trình của Thư viện hầu hết do các giảng viên của Trường
biên soạn. Tuy chưa thu thập được đầy đủ, song số đầu giáo trình do giảng viên
của Trường biên soạn hiện đang lưu giữ trong Thư viện tương đối nhiều, ước tính
khoảng 1800 đầu sách với 75.000 cuốn và  hơn 30 giáo trình điện tử của các khoa
trong trường.

* Tài liệu dịch:

Thư viện hiện đang lưu giữ 1.843 cuốn tài liệu do cán bộ giảng viên của
Trường dịch từ khi mới thành lập Trường. Đây thực sự là những tài liệu có giá trị.
Dù được viết bằng tay trên chất liệu giấy không tốt nhưng cho đến nay có nhiều tài
liệu vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Đây là nguồn tài liệu có giá
trị nhưng hiện tại, Thư viện chưa số hóa được nguồn tài liệu này.

*  Tạp chí Khoa học

Bài đăng trên tạp chí Khoa học là các công trình nghiên cứu, các bài tổng
quan giới thiệu thành tựu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong nước và
nước ngoài. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm đã góp phần quan trọng phục vụ
có hiệu quả mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện tại, tron g Thư viện
đang lưu giữ 418 cuốn tạp chí Khoa học.

* Báo cáo, kỷ yếu hội nghị, hội thảo Trường ĐHSP Hà Nội.

Các báo cáo tham luận được trình bày tại hội nghị, hội thảo đã được tập hợp
lại và xuất bản thành các tập kỷ yếu. Hiện nay, Thư viện mới thu giữ bả o quản và
phục vụ hơn 200 tài liệu thuộc dạng này, nhưng chỉ là bản giấy.

* Đề tài nghiên cứu khoa học

Hiện nay tại Thư viện đang lưu giữ và phục vụ 2.757 cuốn đề tài, chủ yếu
được thu thập trong 5 năm gần đây. Dù mới đưa ra phục vụ bạn đọc nhưng những
tài liệu này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng bạn đọc nhưng vẫn
chưa có bản điện tử nào.

* Các đĩa CD-ROM



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRANG 115

Hiện nay, tại Phòng Mulitmedia đang quản lý một số lượng tài liệu như : các
băng cassette phục vụ cho việc học tiếng ; băng video các tư liệu lịch sử và sinh học.
Bên cạnh đó, trung tâm cũng có một khối lượng đáng kể các đĩa CD, VCD và DVD
(khoảng hơn 200 đĩa) về các lĩnh vực như : học tiếng Anh, hỗ trợ học từ xa, tư liệu
hướng dẫn và tài liệu độc lập và một số đĩa CD dữ liệu đính kèm cùng tài liệu dạng ấn
phẩm truyền thống.

Hiện tại, Thư viện chưa có cơ chế dành riêng cho việc bổ sung các đĩa CD,
VCD hoặc DVD về CSDL hay tài liệu số. Các đĩa này có được một phần là do có sự
tài trợ từ bên ngoài, một phần được đính kèm cùng tại liệu gốc và phần còn lại là
trung tâm đã mua được dưới dạng CSDL điện tử.

2.1.2. Tài liệu nhập ngoại

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đang sử dụng một số nguồn tài liệu số như
sau :

- Cơ sở dữ liệu toàn văn đề tài cấp bộ, cấp nhà nước về các lĩnh vực khoa học cơ
bản, khoa học xã hội và khoa học giáo dục.

- Cơ sở dữ liệu về tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Tạp chí khoa học giáo dục Hoa kỳ (Wilson Education Abstracts Full Text
Database)

- Cơ sở dữ liệu các tạp chí Vật lý online (IOP Science) : Đây là cơ sở dữ liệu về
các tạp chí khoa học vật lý nổi tiếng của Anh. Thư viện đã mua toàn bộ tạp chí này
theo địa chỉ IP và truy cập trong toàn trường.

2.2. Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn học liệu số

Kho học liệu số hóa còn ít và tốc độ số hóa còn chậm, nhiều giáo trình, bài
giảng có nhu cầu đọc rất nhiều, số lượng bản in trên giấy không đủ thảo mãn nhu cầu
của người đọc, tuy nhiên việc số hóa những tài liệu này vẫ còn gặp không ít khó khăn
về kinh phí, về nhân lực,…
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Hiện Thư viện chưa có một phần mềm quản lý kho dữ liệu số hóa một cách
chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu tìm, đọc, dowload tài liệu điện tử, tài liệu số của
cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh trong toàn trường.

Khả năng cung cấp tài liệu số và dịch vụ hỗ trợ tra cứu tài liệu số bao gồm tra
cứu thông tin tại chỗ và tra cứu thông tin trực tuyến trên mạng chưa được trang bị
hoàn chỉnh và chưa mang tính linh hoạt cao.

Thư viện cũng chưa có một chính sách khai thác thông tin điện tử cụ thể nào.
Bạn đọc của Thư viện, muốn tìm kiếm thông tin thư mục của tài liệu truyền thốn g
có trong thư viện, có thể tìm trên hệ thống các máy tra cứu của Trung tâm; tại các
phòng máy của trung tâm; các máy tính tham gia mạng nội bộ của trường và có thể
tìm kiếm qua mạng Internet thông qua địa chỉ :

http://opac.hnue.edu.vn/search/index.asp.

Hiện tại trung tâm đã tiến hành cài đặt và từng bước tạo lập các bộ sưu tập
số với phần mềm Dspace. Dspace phần mềm mã nguồn mở, do Thư viện của Học
viện công nghệ Massachusetts (MIT) và tập đoàn quốc tế HP phát triển từ năm
2002, dùng để quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên số: Sách, Tạp chí, Luận văn và
các sưu tập Hình ảnh, Âm thanh, Phim…Bạn đọc có thể tra cứu DSpace tại Thư
viện ĐHSP Hà Nội qua địa chỉ: http://10.1.39.250:8080/dspace

III. Một số giải pháp khai thác và phát triển nguồn học liệu số tại trường Đại
học Sư phạm Hà Nội

- Xây dựng phương thức khai thác nguồn học liệu số: Để khai thác nguồn học
liệu điện tử tại trường, người dùng tin có thể thực hiện theo các phương thức sau:

+ Thông qua website của trung tâm, người dùng tin phải đăng ký tài khoản
người dùng trực tuyến.

+ Tiếp theo người dùng tin phải đăng nhập vào hệ thống, tìm tài liệu và lựa
chọn những tài liệu phù hợp.

+ Người dùng tin có thể xem trước một phần tài liệu qua chương trình view
đã được nhúng vào trang web.
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+ Nếu có nhu cầu thực sự, người dùng tin có thể tải ngay tài liệu đó về nếu
đó là tài liệu miễn phí. Đối với tài liệu có thu phí, người dùng tin có thể thanh toán
qua tài khoản, qua nhắn tin hoặc gửi yêu cầu qua Email…

- Xây dựng chính sách tổ chức và quản lý nguồn học liệu số: Để phục vụ cho
chương trình đào tạo theo học chế Tín chỉ, Trung tâm TT-TV đã và đang xây dựng
nguồn học liệu điện tử (tài liệu số) phục vụ nhu cầu thông tin của cán bộ, giáo viên
và sinh viên trong trường. Nguồn học liệu điện tử được cập nhật hàng ngày bao
gồm các Giáo trình - Bài giảng; Luận án Tiến sỹ - Luận văn thạc sỹ; Các kết quả
nghiên cứu KHCN; Các sách chuyên khảo; các tranh ảnh chuyên môn và mộ t số
sách tham khảo khác dưới dạng toàn văn. Các tài liệu có trong nguồn học liệu này
được quản lý và tổ chức khai thác bằng một phần mềm quản lý tài liệu số. Để bạn
đọc của Thư viện có thể nắm rõ các kỹ năng tìm kiếm, sử dụng được nguồn tài liệu
số nêu trên, chúng tôi xin cung cấp một số kỹ năng để bạn đọc tìm hiểu và sử dụng.

- Ngoài các giải pháp đã được trình bày ở trên, thì giải pháp tăng cường đội ngũ
chuyên viên làm công tác số hóa tài liệu

- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ tại trung tâm.

- Nâng cao trình độ đội ngũ về ngoại ngữ và tin học và các kiến thức bỏ trợ có
liên quan tới quá trình hiện đại hóa thư viện.

- Nâng cao năng lực khai thác thông tin của các đối tượngNDT.
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BUILDING AND DEVELOP OF DIGITAL MATERIALS
AT HANOI TEACHER TRAINING UNIVERSITY

Vu Van Thuong, MA
Deputy Director, Information & Library Center,

Hanoi Teacher Training University

ABSTRACT

Digital materials are known as digitalized information, materials which are
used to support the processes of training and doing research. In teaching and
studying, digital materials are a useful resource of information for lecturers as well
as students. In stead of finding traditional publications or buying books, they can
use information from this resource effectively just by some simple steps supported
by internet-search tools. The article analyses the importance of the digital materials
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in doing research and training, the factual situation in managing, using and
developing the digital resource, then the author suggests some solutions in
exploiting and expanding it.

The aim of the article is to find out the real state of digital resource usage at
Hanoi Teacher Training University, eliminate some petitions in improving this
issue.

The article consists of 3 parts: part 1 shows the importance of the digital
materials in the period of educational renewal at Hanoi Teacher Training
University; part 2 focuses on analyzing the factual state of the drawing out and
developing the digital resource there; part 3 gives some solutions to the using and
expanding it at Hanoi Teacher Training University.

Key words: digital materials; digital library; Hanoi Teacher Training
University.
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BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Văn Phúc
Đại học Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh

I. Các mục tiêu Giáo dục trực tuyến trong Dự án Giáo dục Đại học

Dự án này thực hiện mục tiêu chiến lược: Cải tiến sự linh hoạt và thích nghi
của các trường đại học trong giai đoạn phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội
một cách hiệu quả.

Tăng cường cơ sở công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động sau:

+ Cải cách phương pháp dạy học nhằm tăng cường chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học với sự trợ giúp của các phương tiện công nghệ thông tin;

+ Nâng cao khả năng thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt
động quản lý và thực hiện ở các trường đại học;

+ Áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong nền kinh tế tri thức dựa trên
các thành quả IT. Đây là một trong những sứ mệnh quan trọng, mang tính chiến
lược của các trường đại học nhằm đáp ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội;

+ Giải quyết sự thiếu hụt nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình
dạy học do nhu cầu đào tạo giáo viên phát triển nhanh trên toàn quốc;

+ Nhờ có các ứng dụng công nghệ hiện đại, kĩ năng đối với lực lượng giáo viên,
quản lí nòng cốt được cải tiến, từ đó chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
cũng được nâng cao.

Trên cơ sở đó, giáo dục trực tuyến được đầu tư theo các hướng sau:

Xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ theo mạng lưới (network) và máy chủ (server)

- Kho dữ liệu chia xẻ

- Web server

- LMS server
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- FTP and DNS server

- LDAP (RADIUS) server

- Hệ thống sao chép dự phòng dữ liệu

- Hội thảo trực tuyến/phòng đào tạo.

Cuối cùng, dự án này tạo ra điều kiện mới, giúp các trường đại học giải
quyết các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn liên quan tới các mục tiêu nâng
cao chất lượng. Các kết quả dự án cũng là điều kiện tiên quyết quan trọng, định
hướng các mục tiêu thành công trong kế hoạch phát triển mang tính chiến lược tầm
trung.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi thực hiện dự án, phương pháp học trực tuyến
vẫn chưa phù hợp, không theo tổ chức và phụ thuộc vào kiến thức và hứng thú của
người dạy. Cụ thể là, cho tới bây giờ, vẫn chưa có lượng kiến thức và chỉ dẫn
chung trực tuyến để giáo viên và học sinh áp dụng theo chuyên ngành. Nghiên cứu
này sẽ đánh giá những thách thức của việc dạy-học trực tuyến và đề xuất một số
biện pháp phù hợp giúp giáo viên và học sinh sử dụng giáo dục trực tu yến trong
chuyên ngành của mình sao cho hiệu quả nhất.

II. Tính hiệu quả của việc học trực tuyến

Ba tham số ảnh hưởng tới tính hiệu quả của việc cung cấp trực tuyến:

Thứ nhất, công nghệ đóng vai trò thiết yếu. Việc xây dựng network cho phép
sinh viên trao đổi đồng bộ và không đồng bộ, truy cập thuận lợi theo thời gian tối
thiểu để trao đổi tài liệu. Ngoài ra, chất lượng giao diện cũng giữ vai trò quan
trọng. Cần tính tới các yếu tố quan trọng khác như việc dễ sử dụng, định hướng, tải
và khoanh vùng nhận thức, thiết kế màn hình, trình bày thông tin, thẩm mỹ và các
chức năng tổng thể khác.

Tham số thứ hai là đặc điểm người dạy. Người dạy đóng vai trò cốt yếu
trong quá trình học trực tuyến có hiệu quả. Ba đặc điểm ảnh hưởng tới kết quả học
tập là: thái độ người dạy đối với công nghệ, kiểu dạy và việc kiểm soát công nghệ
của người dạy.
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Tham số thứ ba là đặc điểm sinh viên. Học trực tuyến là một hình thức học mới,
chưa có nhiều dẫn chứng tiêu biểu về các yếu tố tạo nên người học trực tuyến
thành công. Tuy nhiên, có thể đưa ra một số đặc điểm sau:

 Sự tự tin như một người học thành công, độc lập, đặc biệt khi học trong điều
kiện bình thường.

 Thái độ học tích cực

 Năng động để thành công

 Có các kĩ năng giao tiếp thực sự

 Khả năng hợp tác và kết hợp với các bạn học

 Là người tự tin và sử dụng thành thạo ICT.

III. Thách thức và hạn chế trong hướng tiếp cận hiện nay

Khi rất nhiều hệ thống học trực tuyến đã và đang phát triển, kế thừa các
công nghệ sẵn có, chúng tôi tin rằng nhìn chung vẫn có nhiều điểm cần hoàn thiện.
Cụ thể hơn, phần lớn các hệ thống học trực tuyến phụ thuộc quá nhiều vào các
hướng tiếp cận học truyền thống và vì vậy cùng có các điểm yếu như sau:

Sự hỗ trợ kém đối với cá nhân:

 Các hệ thống học trực tuyến lấy giáo viên làm trung tâm, không lấy
người học/người sử dụng làm trung tâm . Hệ thống học trực tuyến hiện nay được
thiết kế một chiều, theo hướng hỗ trợ công việc của người thầy, không hỗ trợ quá
trình học của người học. Ví dụ: đánh giá không được xem là cách để giúp sinh viên
kiểm tra sự tiến triển kiến thức người học, đánh giá được nhìn nhận như cách đo
mức độ kết quả đạt được so với các mục tiêu đề ra. Vì vậy, sinh viên tương đối thụ
động và phụ thuộc vào giáo viên, chưa thích nghi với cách kiểm soát quá trình tự
học.

 Các hệ thống học trực tuyến chưa bao quát đầy đủ các đặc đi ểm của
người sử dụng. Tính đa dạng trong đối tượng người học thường bị bỏ qua. Cu thể,
các chiến lược dạy giống nhau được áp dụng cho đối tượng học khác nhau. Nỗ lực
thu thập và khai thác thông tin về hứng thú người học (ví dụ: động lực học), kiểu
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học, tính cách (hướng nội/hướng ngoại), nhu cầu tâm lí học... là không nhiều. Cần
sử dụng thông tin này để tăng cường tính hiệu quả trong quá trình học.

 Hệ thống học trực tuyến thường không liên kết hoạt động hiện tại của
người học với các mục tiêu học tập. Hệ thống học trực tuyến thường xa rời các
hoạt động thông tin và thường tổ chức diễn đàn học không đồng nhất với nhu cầu,
hoàn cảnh người học, độ chi tiết của nhu cầu...

Sự hỗ trợ kém trong cách tổ chức

 Diễn đàn học và cách tổ chức học không liên quan tới nhau . Hệ thống
học trực tuyến không được xây dựng theo nhu cầu tổ chức. Người học không nhận
thức rõ tầm quan trọng của kiến thức theo yêu cầu xã hội hiện hành, và làm thế nào
để vận dụng kiến thức này trong diễn đàn học.

 Hệ thống học trực tuyến không đáp ứng đủ vị trí quan trọng của qui
trình xã hội hóa. Mặc dù trong lĩnh vực khoa học nhận thức và xã hội, quy trình
xã hội hóa là một nhân tố rất quan trọng trong quá trình học, nhưng ở đây, hệ thống
hoc trực tuyến hiện hành đã không đề cập (hoặc rất mờ nhạt). C hỉ tính tới yếu tố
tương tác người học và người học (qua email, phòng chát...) thì không đủ.

Sự hỗ trợ hạn chế xét theo khía cạnh quá trình

 Quá trình học được hỗ trợ ngắn (dừng ở giai đoạn phân bổ kiến thức).
Nhiều hệ thống học trực tuyến hiện hành phản ảnh hướng tiếp cận giáo dục truyền
thống, khi mà vai trò người thầy/người hướng dẫn kết thúc sau khi truyền thụ kiến
thức. Cụ thể hơn, hệ thống học trực tuyến không thiết kế sự hỗ trợ bước đầu làm
quen với kiến thức, việc sử dụng kiến thức nơi công sở, và sử dụng kiến thức theo
các nhu cầu cá nhân.

 Sự hỗ trợ yếu kém quy trình học thường xuyên. Mặc dù chương trình
cung cấp kiến thức linh hoạt, hữu ích, nhưng phần lớn hệ thống hoc trực tuyến
không hỗ trợ kịp thời động lực học, đánh giá thường xuyên, và theo qui trình học
tiếp nối.

 Hạn chế tương tác. Hệ thống học trực tuyến vẫn phụ thuộc thụ động vào
kiến thức cần học trong giáo trình hơn là việc chủ động vận dụng kiến thức mới
vào những trải nghiệm cá nhân.
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THE SOLUTION FOR BUILDING A STRATEGIC PLAN
FOR E-LEARNING AT UNIVERSITIES IN VIETNAM

Nguyen Van Phuc, Ph.D. candidate
Hung Vuong University, Ho Chi Minh City

ABSTRACT

E-learning is usually defined as a type of learning supported by information
and communication technology (ICT) that improves quality of teaching and
learning. Implementation of e-learning contributes to the advancement of higher
education (HE). E-learning system is a powerful tool for achieving strategic
objectives of the university (teaching, research and serving the society) and it
contributes to the progress on the institutional level as well as the personal level,
including both teaching staff and students. It supports collecting, analyzing and
applying information appropriately and comprises different teaching methods, for
example information management, creative thinking, critical thinking, problem
solving and collaborative learning.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG TIN
MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU G IÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ThS. Nghiêm Xuân Huy
Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian gần đây, hệ thống thư viện, đặc biệt là các thư viện phục vụ
nghiên cứu, học thuật, đang ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, nhất là đầu tư về cơ
sở hạ tầng vật chất kỹ thuật. Đó chính là những điều kiện quan trọng cho sự phát
triển của một hệ thống thư viện năng động, hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu thông
tin của cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng thì yếu tố con người cũng
cần phải đặc biệt cần được lưu tâm. Phát triển năng lực thông tin ( information
literacy) cho người dùng tin đang được xem là một yếu tố then chốt cho sự phát
triển của các cơ quan thông tin thư viện. Tác giả Eisenberg (2008, tr. 39 -40) đã
nhận định:

Các dịch vụ và hướng dẫn phát triển năng lực thông tin là những yếu tố đặc
biệt quan trọng của mọi chương trình thông tin và thư viện trong thế kỷ
21[…]. Mục tiêu của bất kỳ cơ quan thông tin thư viện nào cũng là đáp ứng
được nhu cầu thông tin của người dùng tin. Năng lực thông tin, bằng việc
đảm bảo rằng người dùng có thể tìm kiếm và sử sụng thông tin một cách
hiệu quả, là một phần quan trọng để thực hiện mục tiêu đó.

Các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục – với đối tượng
phục vụ chủ yếu là các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia nghiên cứu giáo dục,
và các giảng viên, giáo viên ở các cơ sở đào tạo – cũng không nằm ngoài xu thế ấy.
Với đối tượng người dùng tin là những người có trình độ chuyên môn cơ bản là
cao và có kỹ năng nghiên cứu tốt như vậy, việc hỗ trợ giúp đỡ người dùng tin ở
những cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục cũng có những nét
đặc thù riêng.
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I. Khái niệm về năng lực thông tin (information literacy) và đặc thù của
việc phát triển năng lực thông tin trong các cơ quan thông tin thư viện phục
vụ công tác nghiên cứu giáo dục.

1.1. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển khái niệm năng lực
thông tin

Khái niệm về năng lực thông tin lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào những năm
70 của thế kỷ 20 (Nghiêm Xuân Huy, 2010). Ban đầu, khái niệm này gắn liền với
việc giải quyết vấn đề khủng hoảng và bùng nổ thông tin, bằng việc được mô tả
như là một tập hợp các kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Từ năm 1987, khái niệm năng lực thông tin bắt đầu được mở rộng và được
xem như một khái niệm về “cách thức học tập” với sự ra đời của một số mô hình
và khung lý thuyết tiêu biểu như: Big6 (do Eisenberg and Berkowitz b ắt đầu phát
triển từ năm 1988), đặc biệt là khái niệm về năng lực  hướng vào nội dung “học tập
suốt đời” và “cách thức học tập” do Hiệp hội thư viện đại học và thư viện nghiên
cứu Hoa Kỳ (ACRL) đề xuất năm 1988. Theo ACRL, kiến thức thông tin là sự
hiểu biết và một tập hợp các khả năng cho phép các cá nhân có thể “nhận biết thời
điểm cần thông tin và có thể định vị, thẩm định và sử dụng thông tin cần thiết một
cách hiệu quả” (ACRL, 1989).

Xu thế gắn việc triển khai các chương trình phát triển năng lực thông tin với
bối cảnh sống, học tập, và làm việc của mỗi cá nhân bắt đầu được chú ý từ năm
2002 với các nghiên cứu đáng chú ý của các tác giả như Webber và Johnson (năm
2002), Gendina (năm 2004), Campbell (năm 2004), Basili (2006), Gorman và
Dorner (năm 2006), Walter (năm 2007), và đặc biệt là UNESCO (năm 2008). Xu
thế này nhấn mạnh việc xem xét các yếu tố văn hóa xã hội trong mỗi bối cảnh cụ
thể để xây dựng khung lý thuyết và thực hành của mỗi chương trình phát triển năng
lực thông tin phù hợp với đặc thù bối cảnh thông tin của cộng đồng dùng tin.

Xuất phát từ hướng tiếp cận như trên, bài viết này hướng vào việc đề xuất
các giải pháp phát triển năng lực thông tin trong bối cảnh các cơ quan thông tin thư
viện phục vụ nghiên cứu giáo dục.
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1.2. Đặc thù người dùng tin tại các cơ quan TTTV phục vụ nghiên cứu
giáo dục

Nhóm người dùng tin chủ yếu của các cơ quan thông tin thư viện phục vụ
nghiên cứu giáo dục trước hết chính là các nhà nghiên cứu giáo dục, những người
vốn có nền tảng kiến thức chuyên môn ở một trình độ nhất định. Tác giả Nghiêm
Xuân Huy (2010) tổng hợp và chỉ rõ có một sự tương đồng trong hành vi thông tin
của người có năng lực thông tin với các thao tác nghiên cứu mà một nhà nghiên
cứu thường thực hiện như: xác định vấn đề; thu thập nguồn dữ liệu nghiê n cứu/tài
liệu tham khảo/thông tin; tổ chức dữ liệu/thông tin; thẩm định, đánh giá dữ
liệu/thông tin; phân tích/áp dụng các kết quả nghiên cứu/thông tin thu nhận được
vào việc tái tạo tri thức. Dưới đây là mô hình triển khai một nghiên cứu do William
B. Badke (2004, tr. 6) đề xuất:

Hình 1 - Mô hình triển khai một nghiên cứu (Badke, 2004, tr. 6)

Dễ dàng nhận thấy công việc của người làm nghiên cứu gắn chặt với việc
khai thác và tổ chức thông tin. Việc nghiên cứu sẽ hiệu quả hơn khi quá trình thu
thập và xử lý thông tin được đảm bảo tối ưu. Đây chính là tiền đề quan trọng cho
việc phát triển năng lực thông tin đối với nhóm người dùng tin này ở các cơ quan
thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu đào tạo.

Mặc dù người làm nghiên cứu là người đã có một trì nh độ về năng lực thông
tin nhất định (do tính tương đồng như đã phân tích ở trên), đặc biệt là kỹ năng
thẩm định và đánh giá thông tin, thì năng lực thông tin vẫn cần được phát triển

Câu hỏi nghiên cứu

Tổng hợp dữ liệu

Dữ liệu

Dữ liệu Dữ liệu

Dữ liệu

Phân tích dữ liệu
Thông tin

Kết luận, đề xuất
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mạnh hơn nữa nhằm đảm bảo khả năng chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các nhóm
nghiên cứu, làm chủ nguồn thông tin và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, nâng
cao đạo đức nghiên cứu và đạo đức nghề nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng các
hoạt động nghiên cứu (Huy, 2010).

1.3. Hiểu biết về năng lực thông tin và tác động của nó đối với đổi mới
giáo dục

Như đã trình bày ở phần 1.2, năng lực thông tin gắn liền với việc đảm bảo
khả năng “học tập suốt đời”, một trong những mục tiêu tối thượng của giáo dục.
Theo ACRL (1988), người có năng lực thông tin là người “học được cách thức học
tập” (learning how to learn), tức là người có thể thực hiện hoạt động học tập ở
nhiều bối cảnh sống và làm việc khác nhau. Đây cũng là mục tiêu quan trọng của
giáo dục: đào tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh và hiệu quả với
nhiều bối cảnh công việc khác nhau.

Đối tượng phục vụ của các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu
đào tạo là các nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục cũng như các nhà giáo và
sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phát triển giáo dục. Việc có một hiểu biết cơ bản
và toàn diện về năng lực thông tin và vai trò của năng lực thông tin đối với bối
cảnh làm việc của họ đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến đổi mới phương
pháp dạy – học cũng như

II. Mối quan hệ của việc phát triển năng lực thông tin với việc phát triển
các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại các cơ quan thông tin thư viện phục vụ
nghiên cứu giáo dục.

2.1. Marketing các sản phẩm và dịch vụ thông tin, mở rộng đối tượng
người dùng tin

Phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin trước hết tạo ra một cơ hội
tương tác có chiều sâu giữa cơ quan thông tin thư viện và người dùng tin của họ.
Một trong những nội dung quan trọng của một chương trình đào tạo phát triển năng
lực thông tin là giúp người dùng tin hiểu rõ nguồn lực thông tin của cơ quan thông
tin thư viện và các phương thức khai thác nguồn tin đó. Với cách tiếp cận này, các
cơ quan thông tin thư viện có thể giúp người dùng tin hiểu rõ nguồn lực thông tin,
các sản phẩm dịch vụ thông tin hiện có, cũng như các kênh giao tiếp giữa cơ quan
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thông tin thư viện và người dùng tin của mình. Qua đó, các sản phẩm và dịch vụ
thông tin có thể đến với người dùng tin nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2.2. Khai thác tối đa nguồn tin

Không những giúp người dùng tin hiểu rõ nguồn lực thông tin của cơ quan
thông tin thư viện, các chương trình phát triển năng lực thông tin còn giúp nâng
cao kỹ năng thông tin cho người dùng tin, giúp họ làm chủ được kỹ năng tìm tin,
qua đó khai thác được nguồn tài nguyên thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện
một cách hiệu quả nhất.

Kỹ năng thông tin của người làm nghiên cứu khoa học có một đặc điểm nổi
bật đó là khả năng nhận dạng nhu cầu thông tin của mình (Nghiêm Xuân Huy,
2010), tuy nhiên để thu thập được thông tin phù hợp với nhu cầu ấy thì cần phải
nắm được phương pháp tìm tin, công cụ tì m tin, và hiểu rõ các kênh cung cấp
thông tin. Các chương trình phát triển năng lực thông tin giúp trang bị, củng cố và
phát triển các kỹ năng đó cho người dùng tin. Đây cũng chính là cách thức hiệu
quả để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực thông tin tạ i các cơ quan thông tin
thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục.

2.3. Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa cơ quan thông tin thư viện và
người dùng tin

Bằng việc tổ chức các chương trình phát triển năng lực thông tin cho người
dùng tin, mối quan hệ giữa các cơ quan thông tin thư viện và người dùng tin của họ
được củng cố và phát triển theo hướng tích cực. Thực chất, đây là mối quan hệ mà
cả người dùng tin và cơ quan thông tin thư viện cùng nhận được những lợi ích rõ
ràng. Nếu như người dùng tin, nhờ việc được nâ ng cao năng lực thông tin, có thể
khai thác được những nguồn thông tin phù hợp với nhu cầu thông tin của mình,
qua đó nâng cao được chất lượng nghiên cứu khoa học, thì các cơ quan thông tin
thư viện cũng nâng cao được tần suất quay vòng nguồn vốn tài liệu và nâng cao
được chất lượng phục vụ người dùng tin.

III. Đề xuất hướng phát triển năng lực thông tin cho cộng đồng người dùng
tin ở các cơ quan thông tin thư viện phục phụ nghiên cứu giáo dục.

3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ thư viện
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Đây có thể coi là vấn đề quan trọng hàng đầu do đặc thù bối cảnh các cơ
quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu đào tạo chỉ có mối quan hệ duy nhất
giữa cán bộ thư viện và bạn đọc. Khác với môi trường thư viện trường học, nhất là
trường đại học, nơi sinh viên l à đối tượng bạn đọc chính và có mối quan hệ bền
chặt với cả giảng viên và cán bộ thư viện, việc phát triển năng lực thông tin cho
bạn đọc ở các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu đào tạo chủ yếu do
cán bộ thư viện thực hiện (với sự phối hợp với các chuyên gia thông tin thư viện
trong lĩnh vực này, nếu cần).

Cán bộ thư viện triển khai chương trình phát triển năng lực thông tin trước
hết phải là người có một trình độ năng lực thông tin tốt, đặc biệt là kỹ năng khai
thác, xử lý và thẩm định thông tin. Những nội dung quan trọng khác mà người làm
công tác này cần được trang bị kỹ là: vấn đề tránh đạo văn, các hiểu biết liên quan
đến đạo đức nghề nghiệp và bản quyền thông tin khi thực hiện các hoạt động
nghiên cứu, kỹ năng tổ chức nguồn tài liệu tham khảo.

Việc tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện
có thể được thực hiện nhờ sự phối hợp giữa cơ quan thông tin thư viện và các cơ sở
giáo dục đào tạo, các chuyên gia sư phạm trong từng mảng nội dung cụ thể.

3.2. Xây dựng khung nội dung của năng lực thông tin trong bối cảnh của
cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục.

Với đặc thù người dùng tin và bối cảnh thông tin tương đối khác biệt so với
bối cảnh ở các thư viện đại học hoặc thư viện công cộng, việc xây dựng một k hung
lý thuyết và thực hành phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin ở các cơ
quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục cần đưa ra những giải pháp
phù hợp để tăng tính hiệu quả và tối ưu.

Trước hết, với việc các nguồn thông tin ngày càng đa dạng, phong phú và
ngày càng được chú ý đầu tư, nguồn lực thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện
phục vụ nghiên cứu giáo dục ngày càng lớn và đi kèm với chiều sâu và tính phức
tạp, việc không ngừng giúp người dùng tin hiểu rõ nguồn lực thông tin (bao gồm
tổng quan đặc điểm nguồn tin và chi tiết hướng dẫn các phương thức tiếp cận các
sản phẩm dịch vụ thông tin đang đưa vào phục vụ; các kênh khai thác thông tin;
các dịch vụ hỗ trợ người dùng tin …) là điều kiện tối quan trọng để tăng cường
hiệu quả sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin. Đây nên được xem là một
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trong những nội dung quan trọng của các chương trình phát triển năng lực thông
tin cho người dùng tin ở cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục
nói riêng và ở các cơ quan thông tin thư viện khoa học chuyên ngành nói chung.

Bên cạnh giúp người dùng tin hiểu rõ nguồn lực thông tin ở ðõn vị mình, cơ
quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục cần chú trọng nâng cao kỹ
năng khai thác thông tin cho người dùng tin. Do mỗi nguồn thông tin (đặc biệt là
các cơ sở dữ liệu tạp chí trực tuyến) đều có mỗi đặc thù khai thác khác nhau, việc
trang bị phương pháp tiếp cận một cách có hệ thống tới các nguồn tin đó là điều hết
sức cần thiết để giúp người dùng tin thu được lợi ích tối đa từ nguồn thông tin mà
họ tiếp cận. Người dùng tin cần nắm được các phương thức tìm kiếm thông tin từ
cơ bản đến nâng cao, tùy thuộc vào nhu cầu và trình độ khai thác thông tin của họ.

Các yếu tố quan trọng khác như: thẩm định và đánh giá thông tin, áp dụng
thông tin, tổ chức và lưu trữ thông tin thu thập được cũng rất cần thiết. Do đặc
thù đối tượng người dùng tin chủ yếu là các nhà nghiên cứu với những hiểu biết
nhất định về phương thức làm việc với các nguồn tin (xử lý, phân tích, đánh giá),
các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục có thể cân nhắc mức
độ triển khai các nội dung như trên vào thực tiễn. Trong trường hợp này, để tăng
tính hiệu quả của chương trình đào tạo, các cơ quan thông tin thư viện cần có
những đánh giá phân loại trình độ và kỹ năng thông tin của người dùng tin, qua đó
đưa ra những lựa chọn linh hoạt cho người dùng tin khi họ tham gia các chương
trình nâng cao năng lực thông tin.

Cũng chính xuất phát từ đặc thù của nhóm người dùng tin mà các chương
trình phát triển năng lực thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên
cứu giáo dục cần chú ý trang bị cho người dùng tin phương thức tích hợp việc
phát triển năng lực thông tin vào thực tiễn bối cảnh công tác của họ. Thực tế, việc
nghiên cứu và triển khai phát triển năng lực thông tin ở Việt Nam vẫn đang ở giai
đoạn đầu và chưa có những giải pháp tổng thể có hệ thống. Các nhà sư phạm và
giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho người
học và cộng đồng. Bằng việc nhận thức và ý thức được tầm quan trọng của năng
lực thông tin trong bối cảnh bùng nổ thông tin và xã hội liên mạng cũng như nắm
bắt được phương pháp tích hợp năng lực thông tin vào hoạt động thực tiễn như: ra
chính sách (đối với nhà quản lý giáo dục), áp dụng xây dựng đề cương môn học
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(đối với giảng viên giảng viên), hỗ trợ học viên nghiên cứu khoa học (chuyên gia
giáo dục), những người quan tâm đến hoạt động nghiên cứu giáo dục không những
tôi rèn được chính năng lực thông tin của bản thân mà còn góp phần nâng cao năng
lực thông tin cho chính cộng đồng và công việc mà họ phục vụ.

3.3. Các phương thức tương tác với người dùng tin

Có nhiều phương thức và kênh để tổ chức các hoạt động phát triển năng lực
thông tin cho người dùng tin, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin – truyền
thông phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù của người dùng tin, các
cơ quan thông tin thư viện cần linh hoạt trong việc tổ chức các chương trình phát
triển năng lực thông tin.

Các khóa đào tạo ngắn hạn là một giải pháp khả thi do người dùng tin ở
đây đến từ nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau. Việc xây dựng các khóa đào tạo
ngắn hạn hướng vào từng nội dung cụ thể của cả tiến trình phát triển năng lực
thông tin (dạng module) sẽ giúp người dùng tin linh hoạt trong lựa chọn và định
hình cho mình một lộ trình tham gia phù hợp. Tất nhiên, ở đây cũng cần nhấn
mạnh đến vai trò tư vấn của người xây dựng và phát triển chương trình nhằm giúp
người dùng tin có thể xây dựng cho mình một kế hoạch nâng cao năng lực thông
tin thật hiệu quả.

Việc tận dụng các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là các dịch
vụ web 2.0 và mạng xã hội, vào xây dựng các chương trình phát triển năng lực
thông tin trực tuyến cũng rất đáng lưu tâm. Bằng cách này, người dùng tin có thể
thực hiện việc tự đào tạo thông qua các kênh mà họ thấy là phù hợp và thuận lợi
với bối cảnh sống và làm việc của họ. Cũng thông qua các kênh như mạng xã hội
(Facebook hay Google Plus) hoặc blog, người dùng tin và các cơ quan thông tin
thư viện có thể củng cố được mối quan hệ bền chặt của mình, góp phần đem lại lợi
ích cho chính bạn đọc và cơ quan thông tin thư viện.

IV. Kết luận

Phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin nên được xem như một
trong những kế sách hành động mang tính chiến lược và thường xuyên của các cơ
quan thông tin thư viện, nhất là các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu
đào tạo. Cùng với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng thông tin cho người
dùng tin, việc tạo điều kiện cho cơ quan thông tin thư viện và người dùng tin hiểu
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nhau và có mối quan hệ bền chặt sẽ là những điều kiện hết sức quan trọng để nâng
cao hiệu quả sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin do chính các cơ quan
thông tin thư viện cung cấp.
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DEVELOPING INFORMATION LITERACY
FOR INFORMATION USERS

AN APPROACH TO IMPROVE EFFECTIVENESS OF INFORMTION
SERVICES OFFERED BY INFORMATION INSTITUTION

SERVING EDUCATIONAL RESEARCH IN VIETNAM

M.A Nghiêm Xuân Huy,
Hanoi National University

ABSTRACT

Togetther with developing information resources (including information
sources, technical infrastructure, and human resource), user education and support
are critically important aspects in improving the effectiveness of information
products and services for educational research. In the current context of network
society and the digital age, information literacy development for individuals in
particular cultural and social contexts is getting increasingly important. This paper
focuses on analyzing the relationship between information literacy development
and information resource improvement in information institutions who are serving
clients working in the field of educational research. According to that, the paper
proposes recommendations and solutions for implementing information literacy
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programs suitable to the institutions’ current status of information resources and
their users’ information landscape.

This paper aims at contributing the user education perspective in the digital
age to the improvement of information services in libraries and information
institutions serving educational research.

The paper consists of three parts. The first part focuses on analyzing the
concept of information literacy and typical characteristics of information literacy
development in the context of information institutions serving educational
research. The second part discusses the relationship between information literacy
development and information service improvement. In the final part,
recommendations and solutions on developing information literacy in information
users in those information institutions are proposed.

Keywords: information literacy, user education, information product and
service development, information for educational research, academic libraries
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SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP CẦN THIẾT
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

ThS. Trần Mai Ước
Đại học Ngân Hàng, thành phố Hồ Chí Minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Loài người bước sang thế kỷ XXI, với thời đại mà khoa học đã thực sự
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều
ngành khoa học và công nghệ hiện đại. Trong sự phát triển đó, công nghệ
thông tin ngày càng có vài trò quan trọng và có sự tác động mạnh mẽ, sâu
rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, và trong lĩnh vực giáo dục
– đào tạo cũng vậy, việc ứng dụng giáo trình điện tử vào giảng dạy và
nghiên cứu tại các trường cao đẳng, đại học hiện nay nó đã trở thành một
”xu thế” tất yếu trong việc chuyển giao tri thức, nhằm giúp cho người học
có thể chủ động tiếp cận, nắm và sử dụng được tri thức của mình để đáp ứng
được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

II. NỘI DUNG

2.1. Yêu cầu của việc ứng dụng giáo trình điện tử trong dạy và học
nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chúng ta biết rằng, thế kỷ XXI là thế kỷ đang, đã và sẽ có nhiều thay
đổi to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo cũng đã hình thành và phá t triển rất mạnh mẽ với khuynh hướng đa dạng
hóa các loại hình giáo dục, ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong
dạy và học đã có sự tác động lớn, mạnh mẽ, hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới
nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập cũng như công tác
quản lý của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các
trường cao đẳng, đại học hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong
quá trình hội nhập toàn cầu như hiện nay.

Nhận thức và thấy được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thôn g tin nói
chung và việc ứng dụng giáo trình điện tử nói riêng đối với giáo dục và đào tạo,
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năm học 2008 – 2009 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm học đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học,
bậc học, ngành học, coi công nghệ thông tin như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất
cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn học, ở công tác quản lý.

Trong khoảng thời gian gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin (chủ
yếu là các phần mềm như: Power Point, Macr omedia Flash MX 2004, Violet,
Macromedia Breeze, Dreamweaver, Lectora Publisher) và các phương tiện dạy học
hiện đại (máy tính, máy chiếu, máy ảnh, máy cassette, máy quay phim kĩ thuật số,
máy ghi âm...) đã dần theo khuynh hướng phổ biến, có nhiều chuyển b iến và
những bước phát triển mạnh được các trường cao đẳng, đại học, các khoa, các tổ
bộ môn quan tâm, ủng hộ trong việc giảng dạy cho sinh viên. Thực tế cho thấy,
ứng dụng công nghệ, phương tiện hiện đại gắn với việc đổi mới phương pháp
giảng dạy theo hướng tích cực đã không ngừng góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học nói chung để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Thực tiễn, trong quá
trình đổi mới dạy và học, lý luận gắn liền với thực tiễn… cần nghiêm túc nhìn nhận
là việc đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian vừa qua vẫn chưa tương
xứng, chưa “bắt kịp nhịp” với “hơi thở” của cuộc sống, của thực tiễn và với yêu
cầu ngày càng cao của người học cũng như xã hội. Mộ t trong những nguyên nhân
đó là kỹ năng sử dụng các công nghệ, phương tiện hiện đại của nhiều giảng viên
vẫn còn hạn chế. Hầu hết, khi sử dụng các phần mềm và các phượng tiện hiện đại
này, các giảng viên chưa được đào tạo “đến nơi đến chốn ”, một cách bài bản mà
chủ yếu là “tự học lóm” hoặc dựa vào kinh nghiệm và sử dụng theo thói quen. Một
điều có thể khẳng định là công nghệ, phương tiện hiện đại không phải là yếu tố
quyết định mà chỉ yếu tố hỗ trợ thêm để đảm bảo quá trình dạy học đạt hiệu quả
cao hơn mà thôi, thậm chí công nghệ phương tiện hiện đại sẽ trở thành mặt trái,
phản tác dụng nếu giảng viên quá lạm dụng hoặc không có đủ kỹ năng cần thiết.
Máy móc chỉ là phương tiện giúp cho bài giảng hay hơn, sinh động hơn, lôi cuốn
hơn, tạo sự húng thú đối với người học song nó không là tất cả. Hiệu quả tiết học
vẫn tập trung vào vai trò của người dạy. Giảng viên không chỉ là người truyền thụ
kiến thức mà còn phải biết cách dẫn dắt người học tham gia tích cực bài giảng như
thế nào và kết quả là phải xem người học lĩnh hội được tri thức bao nhiêu.
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2.2. Những kinh nghiệm rút ra và vấn đề đặt ra trong quá trình ứng
dụng giáo trình điện tử trong công tác giảng dạy.

Với kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy và những vấn đề
thực tiễn đặt ra trong quá trình giảng dạy, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin
được trao đổi một vài kinh nghiệm về việc sử dụng và ứng dụng phần mềm (chủ
yếu là Power Point) trong việc soạn giáo trình điện tử hiện nay.

Trước hết, cần khẳng định là việc soạn bài giảng bằng giáo trình điện tử để
giảng dạy cho hay, có sức lôi cuốn, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu
nghiên cứu của người học, làm cho người học phát huy được tính chủ động, sáng
tạo là chuyện không hề đơn giản chút nào. Ngoài việc phải dành khá nhiều thời
gian công sức để đầu tư kiếm tư liệu, tài liệu… thì cũng cần đòi hỏi giảng viên cần
có một kiến thức nhất định về tin học như sử dụng thành thạo phần mềm Power
Point thì nó còn yêu cầu giảng viên phải có khả năng vận dụng khá hợp lý và
nhuần nhuyễn giữa việc trình bày bài giảng một cách khoa học gắn với phương
pháp sư phạm và điều quan trọng hơn, theo chúng tôi đó là muốn ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc soạn giảng và giảng dạy thực sự có hiệu quả thì chính
bản thân người dạy phải có sự thay đổi về nhận thức, vượt lên sự bảo thủ, quen lối
mòn, ngại khó, ngại đổi mới, dần dần tạo được động lực, sự hứng thú với các
phương tiện kỹ thuật.

Thứ hai, cần nhận thức được rằng bài soạn giảng trên nền PowerPoint (PPT)
và các bản trình chiếu (Presentation) chỉ là mộ t công cụ hỗ trợ nhằm tăng cường
tính trực quan cho một số khái niệm, để thực sự trở thành bài giảng của một bài
học cần phải bao gồm các phương án và hoạt động của người dạy và người học. Do
đó việc lựa chọn đúng, trúng và phù hợp nội dung bài giảng hoặc phần bài giảng
phù hợp với giáo trình điện tử cũng là nhân tố quan trọng và quyết định. Trên thực
tế, đối với tất cả các môn, các ngành học và chương trình học đều có thể soạn dưới
dạng giáo trình điện tử. Tuy nhiên, theo chúng tôi, để thực sự tạo hứng thú hơn cho
người học, bản thân người dạy và nhằm tránh tình trạng “đọc chép” sang “chiếu
chép” thì việc kết hợp sử dụng giữa các slide trình chiếu và bảng phấn mang lại
hiệu quả cao hơn cho quá trình diễn giảng của giảng viên, đặc biệt là các phần có
liên quan đế những khái niệm, những định nghĩa… Bên cạnh đó, trong một bài
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giảng, chúng ta cũng không nhất thiết phải soạn dưới dạng giáo trình điện tử cho
tất cả các nội dung mà có thể chỉ lựa chọn, chọn lọc những nội dung phù hợp.

Thứ ba, trước khi bắt tay vào việc soạn bài giảng điện tử, người soạn phải
nắm rõ mục tiêu bài giảng, làm sao để vừa đảm bảo nội dung cô đọng nhưng vẫn
đầy đủ ý của bài học. Vấn đề đặt ra ở đây chính là người soạn giảng nên biết chắt
lọc và tinh giản kiến thức cần trình bày trên các sl ide, cần có sự sáng tạo ra các cấu
trúc mới, đơn giản và phù hợp với qui luật nhận thức của người học, tránh tâm lý
dùng nhiều chữ, đầy chữ trên các slide, sợ dạy thiếu chương trình, sợ người học
không nắm đủ kiến thức.

Ngoài nội dung, còn phải lưu ý đến hình thức, màu sắc, kiểu chữ, bố cục phù
hợp, các hiệu ứng hợp lý để cho bài giảng thực sự sống động, cuốn hút được người
học. Trong quá trình soạn giảng, cần nhận thức được rằng một bài giảng điện tử
không đơn thuần chỉ là những khái niệm, cặp phạm trù, đ ịnh nghĩa, các con số…
hoặc những dòng chữ lần lượt hiện ra để người học ghi lại. Người soạn bài giảng
điện tử lại càng không nên quá lạm dụng các hiệu ứng âm thanh (multimedia), hình
ảnh, màu sắc... quá rườm rà làm người học mất tập trung, không chú ý đến nội
dung chính của  bài học mà chỉ lo quan sát, nghe nhìn.

Để thiết kế một bài giảng điện tử hợp lý và khoa học thì số lượng slide cũng
là điều nên quan tâm, nếu số lượng slide nhiều hơn mức cần thiết, tốc độ lật nhanh
gây cho người học cảm giác không kịp tiếp thu, không kịp ghi bài, trong khi chỉ
cần ít slide (dao động 8 -10 slide/ tiết) với những nội dung và hình ảnh thật cô
đọng và đắt thì sẽ giúp người học tiếp thu và nắm được bài hơn. Slide chứa quá
nhiều chữ, kích cỡ nhỏ, người xem không thấy hoặc phải căng mắt ra gây mỏi mệt,
trong quá trình soạn giảng nên sử dụng các phông chữ phổ biến, đơn giản, rõ ràng,
“chân phương” không nên chọn các phông chữ quá cầu kỳ, hoa lá, bay bướm.
Việc sử dụng phông chữ không hợp lý có thể vừa làm cho người học khó the o dõi,
vừa làm mất đi tính nghiêm túc, chính thống của một bài giảng có tính học thuật.
Chọn cỡ chữ phù hợp, không nên quá to hoặc quá nhỏ. Theo chúng tôi, đối với các
lớp học có số lượng tương đối đông, theo hình thức tín chỉ, ghép lớp (khoảng từ
80 người học trở lên), hội trường rộng, chúng ta nên thiết kế đặt cỡ chữ sao cho
mỗi slide chỉ nên bao gồm từ 8 đến 10 dòng (Font size khoảng 38-42)
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Ngoài số lượng slide, phông chữ, cỡ chữ thì việc phối hợp màu sắc không
chuẩn và thiếu các nguyên tắc cơ bản về độ sáng/ tối, độ đậm/ nhạt, độ tương phản
khiến cho các slide không đạt tới sự hài hòa cần thiết và có thể sẽ gây ức chế tâm
lý cho người học. Cần chọn màu chữ (font color) phù hợp với màu nền (fill color)
của các Slide và kết hợp hợp lý giữa việc phác họa mẫu (Design templates) với
phối hợp màu (Color schemes) và tính linh hoạt trong sự sắp xếp, phối hợp
(Animation schemes) để thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho sự theo dõi của người
học. Trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể trình chiếu các Slide lê n bảng
xanh, bảng đen thông thường nếu biết thiết kế hợp lý giữa màu chữ và màu nền. Về
màu sắc của nền hình: cần tuân thủ nguyên tắc tương phản (Contrast), chỉ nên sử
dụng chữ màu sậm (đen, xanh đậm, đỏ đậm…) trên nền trắng hay nền màu sáng.
Ngược lại, khi dùng màu nền sậm thì chỉ nên sử dụng chữ có màu sáng hay trắng.

Cái được lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng giáo trình điện tử chính là một
lượng lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến người học,
đặc biệt đối với môn liên quan những con số, biểu bảng, bản đồ và những phần nội
dung khác gắn với những cặp phạm trù, với những khái niệm có tính trừu tượng
cao.Việc sử dụng bài giảng điện tử sẽ giúp giảng viên giảm nhẹ thuyết giảng, có
điều kiện và thời gian tăng cường đối thoại, thảo luận với người học, qua đó dễ
dàng kiểm sóat được người học thu hút, kích thích khám phá tri thức qua thông tin
thu nhận được, có điều kiện quan sát vấn đề, chủ động nêu câu hỏi, đặt vấn đề, đặt
những tình huống liên quan đến bài học. Để làm cho bài giảng sinh động, phong
phú hơn và giúp cho giờ học thêm hứng thú, có hiệu quả, ngoài việc kết hợp các
hiệu ứng, màu sắc, cỡ chữ.. thì việc kết hợp và sử dụng hợp lý hình ảnh, âm thanh,
các đoạn video, lập sơ đồ, bảng biểu trong các slide bài giảng cũng cần quan tâm
và có sự đầu tư nhất định.

Điểm dễ nhận thấy là các slide chỉ thực sự phát huy được ưu thế của nó so
với bảng phấn khi khai thác được các yếu tố đặc thù như hình ảnh, video hoặc các
sơ đồ, bảng biểu gắn với nội dung bài giảng. Các tư liệu này hiện nay chúng ta có
thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet, các đĩa CD, VCD, DVD, MP4… hoặc sao chụp
từ tạp chí, sách, báo phổ thông và chuyên ngành… Tuy nhiên, một điều lưu ý là
hình ảnh và âm thanh đưa vào bài giảng nhất thiết phù hợp với mục tiêu học tập mà
người học cần đạt, hướng đến trọng tâm kiến thức của bài. Việc quá lạm dụng hoặc
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sự thiếu chọn lọc hình ảnh, âm thanh trong khi biên soạn sẽ gây nhiễu cho quá
trình lĩnh hội kiến thức của người học, vì đây là những tư liệu mà chúng ta sử dụng
lâu dài, do đó cũng nên lưu trữ và tổ chức hệ thống tư liệu nói trên một cách khoa
học để có thể sử dụng chúng cho các bài soạn khác có liên quan.

Thứ tư, đối với tất cả các môn học, việc soạn giảng bằng các phần mềm
chuyên dụng là cơ hội tốt và thuận lợi để chúng ta chọn những nộ i dung bài giảng
phù hợp để sơ đồ hóa hoặc thể hiện dưới dạng bảng biểu. Điều này qua thực tiễn
dạy và học đã chứng minh có khả năng hiệu quả ghi nhớ tốt hơn cho người học
trong tất cả các môn học. Trong quá trình soạn giảng, cố gắng lập dàn ý trình bày
và liên kết hợp lý các slide nội dung bài giảng và cái quan trọng hơn là tạo được
mối liên hệ hữu cơ về nội dung giữa các slide. Sau cùng, trước khi tiến hành giảng
dạy bằng giáo trình điện tử, bạn cần nắm được kỹ năng sử dụng và khắc phục sự cố
trình chiếu.

III. KẾT LUẬN

Có thể nói rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, giáo dục đã
trở thành nhân tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội3 và sự chuyển biến
tích cực của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn vừa qua cũng đạt được những
thành quả nhất định, được xã hội ghi nhận. Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp
ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, việc ứng dụng công nghệ
thông tin nói chung trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó ứng dụng giáo trình
điện tử - một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các
trường cao đẳng, đại học hiện nay là cấp thiết. Nhưng ở đây, chúng ta cần nhận
thức được rằng, phương tiện kỹ thuật chỉ là công cụ nhằm hỗ trợ việc giảng dạy
chứ không thể thay thế vai trò chủ đạo của người giảng dạy giờ lên lớp. Máy móc
chỉ là phương tiện giúp cho bài giảng hay hơn, sinh động hơn, song nó không phải
là tất cả, để thực sự bài giảng đạt hiệu quả cao hơn, việc sử dụng và ứng dụng công
nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đạ i cần đúng mức độ và hợp lý và

3 ThS. Trần Mai Ướ c. Giáo dục Việt Nam với xu thế toàn cầu hóa, Hội thảo khoa học “Giáo dục Việt Nam –
Nguồn nguyên khí quốc gia”, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh, 2010, tr.108.
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chính sự khéo léo, linh hoạt của người dạy cùng với sự lôi cuốn của những vấn đề
được nêu lên trong quá trình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực sẽ là chất
“xúc tác” kết dính người dạy - người học tốt nhất nhằm góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập
quốc tế như hiện nay./.
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USING DIGITAL TEXTBOOKS –AN ESSENTIAL SOLUTION
TO IMPROVE TRAINING QUALITY
AT UNIVERSITIES AND COLLEGES

Tran Mai Uoc, MA
Banking University, Ho Chi Minh city

ABSTRACT

Nowadays, ICT is widely applied and used in teaching and learning. Digital
textbooks have a great effect on the renewal of the contents, teaching methods,
learning styles and school management. This has made a considerable contribution
to training quality improvement at universities and colleges. This article analyzes
its importance and the requirement of using digital textbooks in teaching/learning,
then, withdrawing its lessons-learnt and difficulties.

There are three main parts as followings: part one expresses the
requirement of applying digital textbooks in teaching and learning with the
aim to improve the training quality; part two is lessons-learnt and newborn
issues in the process of using digital textbooks; part three is the conclusion,
reasserts the role of digital textbooks using in order to enhance training
quality at Vietnamese universities and colleges.

Keywords: training quality; digital textbook.
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