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1. Đặt vấn đề
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của 

đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục [1]. 
Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã phải thay đổi 
các chương trình, kế hoạch, hoạt động giáo dục trong 
bối cảnh cho học sinh tạm dừng đến trường, đóng cửa 
trường học để đảm bảo các biện pháp phòng tránh dịch. 
Thực tế, để ứng phó với đại dịch, các quốc gia trên thế 
giới đã đưa ra nhiều chiến lược, biện pháp khác nhau 
để vừa đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả học 
sinh, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời kì đại 
dịch như dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, 
dạy học kết hợp [2]. Trong đó, hình thức dạy học trực 
tuyến là hình thức phổ biến được nhiều quốc gia áp 
dụng. 

Tại Việt Nam, hình thức học tập trực tuyến đã được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, triển khai ngay từ 
những ngày đầu ứng phó với dịch bệnh với phương 
châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. 
Việt Nam đã thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm tăng cường 
hiệu quả dạy học trực tuyến cho học sinh như: gửi công 
văn hướng dẫn dạy học qua internet, qua truyền hình, 
điều chỉnh về nội dung dạy học và ban hành khung 
pháp lí đảm bảo cho dạy học trực tuyến [3], [4], [5], 
[6], [7], [8]. Với những nỗ lực của toàn ngành, việc dạy 

học trực tuyến đã có những kết quả nhất định. Thực tế 
rất cần có nghiên cứu về tình hình triển khai dạy - học 
trực tuyến, những thuận lợi và khó khăn để định hướng 
phát triển giáo dục trong thời gian tới, đặc biệt trong 
bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Việc nghiên 
cứu, tìm hiểu thực trạng, đánh giá những ưu nhược 
điểm để từ đó đưa ra những khuyến nghị cải thiện chất 
lượng dạy và học trực tuyến trong điều kiện đóng cửa 
trường học vì COVID-19 đã được một số tổ chức, học 
giả trên thế giới quan tâm. Tại Việt Nam, đã có một số 
nghiên cứu luận bàn về một số khía cạnh của giáo dục 
Việt Nam trong bối cảnh COVID, về một số hoạt động 
học tập trực tuyến của học sinh. Trên cơ sở tổng quan 
các nghiên cứu về giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 
COVID-19, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu trên 
toàn quốc để tìm hiểu đa diện về vấn đề học tập của 
học sinh phổ thông. Bài viết là kết quả nghiên cứu trên 
tổng số 341.830 học sinh phổ thông ở 63 tỉnh/thành trên 
cả nước về thực trạng việc học tập trực tuyến từ điều 
kiện học tập, những trải nghiệm học tập cho đến những 
thuận lợi, khó khăn các em gặp phải trong quá trình học 
tập trực tuyến. Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn triển khai, 
nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng học tập trực tuyến cho học sinh nói riêng và chất 
lượng giáo dục nói chung. 

TÓM TẮT: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các tỉnh, thành ở 
Việt Nam đều phải tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh phổ thông với 
quy mô và mức độ khác nhau. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá 
tình tình học tập trực tuyến của học sinh Việt Nam để từ đó đưa ra những 
giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập. 341.830 học sinh 
phổ thông ở các cấp học, vùng miền tại 63 tỉnh/thành phố đã tham gia trả 
lời phiếu hỏi liên quan đến những trải nghiệm học tập trực tuyến, bao gồm 
điều kiện, các hoạt động, hiệu quả học tập cũng như những khó khăn mà 
học sinh gặp phải trong quá trình học. Dữ liệu được xử lí, phân tích bằng 
phần mềm thống kê SPSS V26. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, học sinh 
Việt Nam có điều kiện cơ bản đảm bảo học tập, hiệu quả học tập trực tuyến 
được học sinh đánh giá tích cực. Tuy nhiên, khoảng cách vùng miền với 
những khó khăn về thiết bị học trực tuyến, đường truyền internet và sức 
khoẻ, tâm lí là điều cần phải đặc biệt chú ý cải thiện để đảm bảo công bằng 
và nâng cao chất lượng giáo dục. 

TỪ KHÓA: Giáo dục, COVID-19, học tập trực tuyến, hiệu quả học tập trực tuyến, học sinh 
phổ thông.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Đại dịch COVID-19 đã tác động đến giáo dục trên 

nhiều phương diện với các mức độ khác nhau. Các 
nghiên cứu chỉ ra rằng, đại dịch không chỉ làm thay đổi 
mô hình, phương thức, kế hoạch giáo dục mà còn tác 
động sâu sắc đến sự tham gia của học sinh cũng như 
hiệu quả giáo dục [9], [10]. Một số nghiên cứu cho thấy, 
mặc dù các quốc gia đã rất nỗ lực trong việc đảm bảo 
cơ hội học tập của học sinh nhưng điều kiện và hiệu quả 
học tập của học sinh vẫn bị ảnh hưởng đáng kể. Những 
thách thức đặt ra đối với học sinh bao gồm cả việc đảm 
bảo các điều kiện học tập [11], [12].

a. Về điều kiện học tập trực tuyến 
Các vấn đề liên quan đến điều kiện học tập trực tuyến 

như việc trang bị thiết bị học tập, đảm bảo không gian, 
thời gian học tập, nhận được các hỗ trợ đóng vai trò 
quyết định đến hiệu quả học tập trực tuyến. Một số 
nghiên cứu trong và ngoài nước đã bàn luận về vấn 
đề này. Theo nghiên cứu năm 2020 của UNICEF, tình 
trạng thiếu thiết bị đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội tiếp 
cận của học sinh trong bối cảnh đại dịch. Cụ thể, có 
khoảng 1/3 hoặc 463 triệu học sinh không được tiếp cận 
hình thực học tập trực tuyến do thiếu thiết bị [12]. Ở 
một số quốc gia thu nhập thấp, tỉ lệ học sinh được tiếp 
cận với các thiết bị còn thấp hơn nhiều. Cụ thể, ở Nepal, 
2/3 trẻ em không thể tiếp cận phương pháp học tập tại 
nhà. Đặc biệt, tình trạng tiếp cận không bình đẳng ngày 
càng trầm trọng đối với trẻ em nông thôn, trẻ em nghèo, 
thiểu số, trẻ em khuyết tật và trẻ em nữ. Việc thiếu thiết 
bị, internet yếu, thiếu chi phí mua dữ liệu cũng là những 
khó khăn chung của cả sinh viên đại học [13].

Tại Việt Nam, nghiên cứu của UNICEF chỉ ra rằng, 
9% trẻ em không có thiết bị để học tập và điều kiện về 
công nghệ; 51,4% trẻ em học ít hơn hoặc không học; 
37,9% trẻ em gặp sự cố kĩ thuật (không có video, không 
có âm thanh, gián đoạn internet,...) khi tham gia các 
lớp học trực tuyến và 22,7% trẻ gặp một số vấn đề về 
sức khỏe (như mờ mắt tạm thời, các vấn đề về thính 
giác, lưng và cổ) sau khi học trực tuyến [14]. Một trong 
những vấn đề thách thức đối với học tập trực tuyến là 
khả năng tiếp cận và công bằng trong giáo dục giữa các 
vùng miền. Mặc dù tỉ lệ sử dụng internet ngày càng 
tăng nhưng chỉ có 17% học sinh sống ở các vùng núi 
có truy cập internet. Học sinh cũng thiếu các kĩ năng 
kĩ thuật số và phần lớn giáo viên không quen với việc 
giảng dạy trực tuyến. Ngoài ra, nhiều gia đình thiếu 
hoặc không đủ số lượng thiết bị để học trực tuyến. Điều 
này thường dẫn đến việc trẻ em trai có nhiều cơ hội tiếp 
cận học tập trực tuyến hơn so với trẻ em gái [15]. 

b. Về các hoạt động học tập học sinh trong thời gian 
học trực tuyến

 Nghiên cứu trên các đối tượng học sinh trung học ở 

New Zealand đã chỉ ra rằng, các phương pháp dạy học 
tích cực và các chiến lược học tập hứng thú sẽ giúp học 
sinh nâng cao kết quả học tập, đặc biệt trong bối cảnh 
giáo dục trực tuyến. Học sinh báo cáo các hoạt động 
được trải nghiệm bao gồm nghe giảng bài, phản hồi, 
cung cấp tài nguyên đa phương tiện, thảo luận trong 
lớp, giao tiếp thông qua hoạt động tương tác và trò chơi 
hóa, xem video bài giảng, trong số đó, hoạt động được 
học sinh yêu thích và được ghi nhận nâng cao hiệu quả 
học tập trực tuyến là các hoạt động tổ chức trò chơi học 
tập [16], [17].

c. Về hiệu quả của hoạt động trực tuyến
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, đại dịch COVID-19 đã ảnh 

hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh trên 
nhiều phương diện [18], [19], [20], [21], [22]. Tại Mĩ, 
kết quả nghiên cứu trên 1.6 triệu học sinh từ hơn 40 
bang cho thấy, COVID có tác động tiêu cực đến chất 
lượng học của học sinh lớp 1 đến lớp 12. Bằng chứng là 
điểm kiểm tra môn Toán năm 2021 giảm trung bình 10 
điểm so với các năm học trước và điểm kiểm tra môn 
Đọc hiểu giảm 9 điểm, tương đương với việc học sinh 
mất đi 5 tháng kiến thức đối với môn Toán và 4 tháng 
đối với môn Đọc hiểu của một năm học cơ bản. Trong 
đó, đối tượng học sinh thuộc gia đình nhóm thu nhập 
thấp mất đi 7 tháng kiến thức môn Toán và đối tượng 
học sinh thuộc gia đình gốc Phi mất đi 6 tháng kiến thức 
[23]. Nhóm tác giả cũng dự báo, nếu khối lượng kiến 
thức bị mất do đại dịch không được bù đắp thì tác động 
lên chất lượng nhân lực của nước Mĩ trong tương lai sẽ 
bị ảnh hưởng, trung bình hao hụt 128 - 188 tỉ đô la Mĩ 
GDP mỗi năm. Ngoài ra, COVID cũng tác động lớn đến 
sức khoẻ thể chất và tinh thần của học sinh: 35% trong 
số 16.370 phụ huynh được khảo sát thấy lo lắng hoặc 
rất lo lắng về sức khỏe tinh thần của con em họ. Khảo 
sát trên 3.500 giáo viên tại Australia và New Zealand 
cũng cho thấy kết quả không mấy khả quan. 41% giáo 
viên hai nước cho rằng, học trực tuyến không hiệu quả 
như học trên lớp với khó khăn lớn nhất về điều kiện học 
tập cũng như sự tương thích với lứa tuổi học sinh. Gần 
1/2 giáo viên thấy không đủ tự tin về kĩ năng và kinh 
nghiệm dạy trực tuyến và thấy không đáp ứng được nhu 
cầu học của học sinh khi dạy trực tuyến. 80% giáo viên 
được khảo sát đều cho rằng, cần phải tăng cường phụ 
đạo cho học sinh, nhất là học sinh Tiểu học, ngay khi 
các em quay trở lại lớp học trực tiếp.

Khi tìm hiểu về những khó khăn học sinh thường gặp 
phải trong quá trình học tập trực tuyến, các tác giả chỉ 
ra rằng, nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu tài 
liệu. Nhiều học sinh không có phương tiện học, internet, 
thiếu sự hướng dẫn của bố mẹ [24]. Kết quả nghiên cứu 
của Adnan và cộng sự cũng chỉ ra kết quả học tập trực 
tuyến không thể đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện 
một đất nước đang phát triển như Pakistan do không 
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đảm bảo các điều kiện về học tập như các vấn đề về 
thiết bị, kết nối, vấn đề kết nối [19]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu của UNICEF chỉ ra rằng, 
trẻ em gặp phải các vấn đề về tâm lí, sức khỏe và tình 
trạng bắt nạt trên mạng ngày càng gia tăng [15]. Đặc 
biệt, trẻ em trong một số gia đình dân tộc, trẻ em khuyết 
tật, trẻ em trong các gia đình nhập cư và nghèo đói sẽ 
đặc biệt dễ bị tổn thương trong thời gian này. Ngoài các 
thách thức đã được chỉ ra, trẻ em khuyết tật gặp khó 
khăn khi tiếp cận các thiết bị hỗ trợ học tập, đặc biệt các 
thiết bị hỗ trợ học tập phù hợp (với những trẻ gặp vấn 
đề về thị lực hoặc thính lực) [15]. Một số vấn đề thách 
thức cần phải đối mặt khi dạy học trực tuyến trong bối 
cảnh COVID-19 như internet kém, không có điện, hạn 
chế trong trong kĩ năng giảng dạy trực tuyến, khả năng 
hiểu bài của học sinh kém hơn, phương pháp đánh giá 
còn nghèo nàn, trẻ em khuyết tật thiếu tài liệu. Ngoài ra, 
những vấn đề về quản lí dạy học trực tuyến, động lực 
của giáo viên cũng được các tác giả nêu ra [25], [26].

Như vậy, việc học tập trực tuyến của học sinh hiện 
nay đặt ra rất nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Đó 
là các vấn đề về điều kiện học tập, hình thức học tập và 
kiểm tra, đánh giá tích cực, phù hợp.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
a. Câu hỏi nghiên cứu 
Nghiên cứu được thiết kế dựa trên bốn câu hỏi chính 

như sau:
Câu hỏi 1: Học sinh có các điều kiện học tập trực 

tuyến như thế nào trong thời gian nghỉ học vì dịch 
COVID-19? 

Câu hỏi 2: Học sinh có những hoạt động, trải nghiệm 
học tập trực tuyến như thế nào? 

Câu hỏi 3: Học sinh tự đánh giá như thế nào về hiệu 
quả của học tập trực tuyến?

Câu hỏi 4: Học sinh đã gặp phải những khó khăn gì 
trong quá trình học trực tuyến? 

b. Công cụ nghiên cứu
Phiếu hỏi được thiết kế dựa trên khung lí thuyết về 

đánh giá hiệu quả của việc học tập trực tuyến để đảm 
bảo có thể đánh giá toàn diện được những trải nghiệm, 
hiệu quả học tập của học sinh, đồng thời tìm hiểu được 
các nhân tố tác động. Bốn nội dung chính khảo sát bao 
gồm: 1/ Các điều kiện học tập trực tuyến của học sinh; 
2/ Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh về thời 
gian, môn học, các hoạt động học tập trong suốt quá 
trình học trực tuyến; 3/ Hiệu quả của học trực tuyến 
qua sự tự đánh giá của học sinh; 4/ Những khó khăn mà 
học sinh gặp phải trong quá trình học trực tuyến. Các 
câu hỏi khảo sát được thiết kế theo thang Likert với 
các mức độ khác nhau. Sau khi xây dựng, bộ câu hỏi 
được hội đồng chuyên gia bao gồm các nhà nghiên cứu, 
nhà quản lí giáo dục, giáo viên góp ý, hoàn thiện. Bộ 

câu hỏi hoàn thiện được tiến hành thử nghiệm tại một 
trường liên cấp của Hà Nội trước khi tiến hành thu thập 
dữ liệu trên diện rộng. Dữ liệu được thu thập trực tuyến 
qua phần mềm google form trong thời gian từ ngày 24 
tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2022. 

c. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu chùm. 

Học sinh các trường có dạy học trực tuyến tại ở 63 tỉnh/
thành phố ở Việt Nam được chọn tham gia trả lời phiếu. 
Dữ liệu nghiên cứu thu thập được từ 341.830 học sinh 
phổ thông, trong đó theo giới tính có 148.278 học sinh 
nam (43,4%) và 193.552 học sinh nữ (56,6%). Theo 
cấp học, có 64.956 (19%) học sinh Tiểu học, 160.711 
(47%) học sinh Trung học cơ sở, 116.163 (34%) học 
sinh Trung học phổ thông. Theo khu vực, có 30,9% học 
sinh thành thị, còn lại là học sinh thuộc vùng nông thôn 
miền núi. 

d. Phân tích và xử lí kết quả nghiên cứu 
Dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch, xử lí, phân 

tích bằng phần mềm thống kê SPSS V26. Dữ liệu được 
phân tích theo tần suất, giá trị trung bình và mối tương 
quan giữa các nhân tố. 

2.3. Kết quả nghiên cứu 
2.3.1. Điều kiện đảm bảo học tập trực tuyến của học sinh
a. Thiết bị học tập trực tuyến và đường truyền internet
Đối với học sinh, việc có thiết bị để tham gia học tập 

trực tuyến là một trong những điều kiện tiên quyết. Kết 
quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ học sinh sử dụng điện thoại 
thông minh có kết nối mạng để học trực tuyến là 65%; 
học sinh sử dụng máy tính để bàn có kết nối mạng (có 
camera và micro) để học trực tuyến là 21,8%; học sinh 
sử dụng máy tính để bàn có kết nối mạng nhưng không 
có camera và/ hoặc micro để học trực tuyến là 11,5%; 
học sinh sử dụng máy tính bảng có kết nối mạng để học 
trực tuyến là 16,5%; học sinh sử dụng máy tính xách tay 
có kết nối mạng để học trực tuyến là 37,5% (xem Biểu 
đồ 1). Như vậy, có thể thấy điện thoại thông minh là 
thiết bị được học sinh sử dụng nhiều nhất khi tham gia 
học trực tuyến. Ngoài ra, nhiều học sinh không có thiết 
bị học tập cố định. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
đến chất lượng học tập trực tuyến của học sinh. Kết quả 
nghiên cứu này đồng thuận với những nghiên cứu trước 
đó rằng, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn trong việc 
đảm bảo thiết bị để học trực tuyến hiệu quả [18], [15], 
[14] (xem Biểu đồ 1). 

Kết quả phân tích sâu cho thấy, tỉ lệ học sinh ở khu 
vực thành thị sử dụng điện thoại thông minh có kết nối 
mạng thấp hơn so với học sinh ở khu vực nông thôn 
và vùng sâu/xa/hải đảo. Trong khi đó, tỉ lệ học sinh sử 
dụng máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn 
ở khu vực thành thị cao hơn so với các khu vực khác. 
Việc chủ yếu phải dùng điện thoại thông minh để học 
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trực tuyến khiến cho học sinh ở nông thôn và vùng sâu/
xa/hải đảo dễ gặp các vấn đề về sức khỏe và ảnh hưởng 
đến hiệu quả học tập. Đây thực sự là một thách thức 
trong việc đảm bảo công bằng giáo dục, yêu cầu nền 
giáo dục mỗi quốc gia cần giải quyết [15], [27], [14]. 
Phân tích sự khác biệt về việc sử dụng thiết bị để học 
trực tuyến của học sinh theo cấp học cho thấy, tỉ lệ học 
sinh sử dụng máy tính bảng, máy tính xách tay, máy 
tính để bàn ở cấp Tiểu học cao hơn so với các cấp học 
khác (xem Bảng 1).

Ngoài thiết bị để học trực tuyến, một yếu tố khác cũng 
rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả học trực 
tuyến của học sinh đó là chất lượng của đường truyền 
internet. Có 11,4% học sinh tham gia khảo sát cho rằng, 
đường truyền internet không đảm bảo cho việc học trực 
tuyến. Học sinh ở khu vực thành thị có đường truyền 
internet ở nhà đảm bảo cho việc học trực tuyến hơn các 
vùng khác (xem Bảng 2). Đường truyền internet không 
đảm bảo cho việc học trực tuyến, gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến việc tiếp nhận kiến thức và kết quả học tập của 
các học sinh thuộc các khu vực nông thôn, vùng sâu/
xa/hải đảo.

b. Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và kĩ năng 
học tập trực tuyến học sinh

Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung, học sinh được 
hướng dẫn đầy đủ về các kĩ năng khi tham gia học tập 
trực tuyến, cụ thể: có 85,1% học sinh được hướng dẫn 
kĩ năng học tập; 93,4% học sinh được hướng dẫn kĩ 
năng sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả; 89,7% học 

sinh được hướng dẫn về các lưu ý để đảm bảo sức khỏe 
thể chất và tinh thần (xem Biểu đồ 2).

 
Biểu đồ 2: Tỉ lệ học sinh được hướng dẫn các kĩ năng 
học trực tuyến

Kết quả khảo sát cho thấy, có sự khác biệt về tỉ lệ học 
sinh được hướng dẫn các kĩ năng học trực tuyến giữa 
các khu vực và giữa các cấp học. Cụ thể, học sinh ở khu 
vực thành thị và nông thôn được hướng dẫn nhiều hơn 
học sinh vùng sâu/xa/hải đảo. Học sinh ở cấp Tiểu học 
được hướng dẫn nhiều hơn học sinh ở cấp Trung học cơ 
sở và cấp Trung học phổ thông.

Có 25,4% học sinh các cấp cho rằng, bản thân có kĩ 
năng sử dụng công nghệ thông tin ở mức tốt, 14% học 
sinh đánh giá ở mức thành thạo, tỉ lệ học sinh không có 

Bảng 1: So sánh việc sử dụng thiết bị để học trực tuyến của học sinh theo khu vực và cấp học

 
Trung bình theo khu vực

Sig.
Trung bình theo cấp học

Sig.Thành 
thị

Nông 
thôn

Vùng sâu/
xa/hải đảo

Tiểu 
học

Trung học 
cơ sở

Trung học 
phổ thông

Điện thoại thông minh có kết nối mạng. 1,43 1,31 1,37 0,000 1,21 1,15 1,70 0,000

Máy tính để bàn (PC) có kết nối mạng (có camera 
và micro). 1,75 1,80 1,80 0,000 1,73 1,78 1,81 0,000

Máy tính để bàn (PC) có kết nối mạng nhưng 
không có camera và/hoặc micro. 1,86 1,90 1,88 0,000 1,91 1,90 1,85 0,000

Máy tính bảng có kết nối mạng. 1,80 1,85 1,85 0,000 1,80 1,83 1,86 0,000

Máy tính xách tay (laptop) có kết nối mạng. 1,53 1,67 1,66 0,000 1,59 1,64 1,63 0,000

Biểu đồ 1: Tỉ lệ học sinh sử dụng thiết bị để học trực tuyến

Bảng 2: So sánh đường truyền internet đảm bảo cho học sinh 
học trực tuyến theo khu vực

(I) Khu vực 
trường

(J) Khu vực trường Mean 
Difference (I-J)

Sig.

Thành thị
Nông thôn -.004* .002

Vùng sâu/xa/hải đảo -.141* .000

Nông thôn
Thành thị .004* .002

Vùng sâu/xa/hải đảo -.137* .000

Vùng sâu/
xa/hải đảo

Thành thị .141* .000

Nông thôn .137* .000

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin chỉ chiếm 1,5% 
(xem Biểu đồ 3). Phân tích sâu cũng cho thấy, học sinh 
ở khu vực thành thị thành thạo về công nghệ thông tin 
hơn học sinh ở khu vực nông thôn và vùng sâu/xa/hải 
đảo, học sinh cấp Trung học cơ sở tự đánh giá thành 
thạo công nghệ thông tin nhất trong 3 cấp học. 

Biểu đồ 3: Tỉ lệ học sinh tự đánh giá về kĩ năng sử dụng 
công nghệ thông tin

2.3.2. Thực trạng học tập trực tuyến
a. Thời lượng học 
Về thời lượng học trực tuyến, kết quả khảo sát học 

sinh cho thấy, có khoảng 50% học sinh học trực tuyến 
từ 2 đến dưới 4 tiếng mỗi ngày. Cụ thể, cấp Tiểu học là 
49.2 %, Trung học cơ sở là 50.5 % và Trung học phổ 
thông là 46.6%. Tỉ lệ học sinh học trực tuyến từ trên 4 
tiếng mỗi ngày tăng dần theo cấp học (Tiểu học: 8.9 %; 
Trung học cơ sở: 25,7%; Trung học phổ thông: 32.5% 
(xem Biểu đồ 4). Điều này cho thấy, thời lượng học trực 
tuyến mỗi ngày đã được xác định trên cơ sở tâm sinh lí 
lứa tuổi của học sinh và đặc điểm của cấp, bậc học theo 
chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Biểu đồ 4: Thời lượng học trực tuyến của học sinh các 
cấp học (Đơn vị: %)

Về thời lượng tự học, phần lớn học sinh các cấp cho 
biết, các em tự học từ 1 đến dưới 2 tiếng mỗi ngày. Cụ 
thể, Tiểu học: 41,5 %; Trung học cơ sở: 45,9%: Trung 
học phổ thông: 43,7 %. Tỉ lệ học sinh tự học dưới 60 
phút mỗi ngày cũng khá cao ở cấp Tiểu học (chiếm 
33,3%), trong khi tỉ lệ đó ở Trung học cơ sở là 25% và 
Trung học phổ thông là 20,9%. Tỉ lệ học sinh tự học 

trên 2 tiếng mỗi ngày ở cấp Tiểu học là 17,2%, ở cấp 
Trung học cơ sở 24,4%, ở cấp Trung học phổ thông là 
31,1%. Nhìn chung, học sinh ở cấp học cao hơn dành 
thời gian tự học nhiều hơn (xem Biểu đồ 5). 

Biểu đồ 5: Thời lượng tự học của học sinh các cấp học 
(Đơn vị: %)

Như vậy, khảo sát học sinh toàn quốc cho thấy, nhìn 
chung trong thời gian nghỉ dịch, phần lớn học sinh dành 
nhiều thời gian nhất cho việc học trực tuyến, sau đó là 
thời gian các em tự học. Về thời gian học, trung bình 
các em có 2 đến dưới 4 tiếng học trực tuyến, 1 đến dưới 
2 tiếng tự học. Điều này cho thấy, học sinh dành khoảng 
3 đến 6 tiếng dành cho việc học tập mỗi ngày. Kết quả 
cho thấy, cần tăng cường hơn nữa thói quen và năng lực 
tự học của học sinh, vì việc dành thời gian cho tự học 
không chỉ quan trọng trong học trực tuyến mà còn cả 
trong quá trình học tập của các em sau này. 

b. Các môn học trực tuyến 
Về các môn học được trực tuyến, kết quả khảo sát 

học sinh cho thấy, việc học trực tuyến thường tập trung 
vào một số môn. Cụ thể, ở Tiểu học, các môn được dạy 
trực tuyến nhiều nhất là Toán, Tiếng Việt (trên 98%), 
Khoa học (81,2%), Lịch sử - Địa lí (81,7%), Ngoại 
ngữ (80,3%). Ngược lại, một số môn được dạy trực 
tuyến với tỉ lệ thấp hơn nhiều như Tin học: 49,6%; Thể 
dục: 52,3%; Mĩ thuật (63.6%); Âm nhạc (64,4%). Cấp 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cũng có sự 
chênh lệch trong việc dạy học các môn nhưng không 
chênh quá lớn như ở cấp Tiểu học. Kết quả khảo sát cho 
thấy, hầu hết những môn nhiều tiết học, xuất hiện trong 
các kì thi đánh giá cuối kì hoặc đánh giá chuyển cấp 
được ưu tiên, chú trọng dành thời gian học trực tuyến. 
Một số môn năng khiếu như Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể 
dục còn ít được quan tâm khi dạy học trực tuyến. Đặc 
biệt, đối với cấp Tiểu học, việc dạy học chỉ tập trung 
vào một số môn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn 
diện của học sinh, mặc dù điều này có thể xuất phát từ 
nguyên nhân khách quan như hạn chế về thời gian học 
trực tuyến nên phải giảm tải lượng các môn học.

c. Hoạt động học trực tuyến của học sinh
Để tìm hiểu các hoạt động học trực tuyến, học sinh 

trả lời câu hỏi có/không để tự đánh giá việc thực hiện 
các hoạt động của bản thân. Nhìn chung, kết quả khảo 
sát học sinh cho thấy, các em đánh giá khá tích cực về 
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mức độ tham gia của bản thân khi học trực tuyến. Cụ 
thể, trên 90% học sinh các cấp cho rằng, mình chủ động 
hoàn thành các bài tập thầy cô giao; duy trì sự tập trung 
trong quá trình học trực tuyến; tương tác tích cực với 
thầy cô, bạn bè khi học trực tuyến. Tuy nhiên, tỉ lệ học 
sinh phản hồi nhanh và hiệu quả trong quá trình học 
trực tuyến thấp hơn, chỉ khoảng 80% (xem Biểu đồ 6). 
Trên thực tế, việc triển khai có thể bị ảnh hưởng bởi 
nhiều nguyên nhân như kĩ năng tổ chức dạy học trực 
tuyến của giáo viên, điều kiện cơ sở hạ tầng và thiết bị 
học tập.  

Biểu đồ 6: Tỉ lệ học sinh có tham gia các hoạt động 
trong thời gian học trực tuyến (Đơn vị: %)

Ngoài ra, học sinh cũng được hỏi thêm về tần suất 
tham gia thực hiện các hoạt động trong quá trình học 
trực tuyến với các mức độ: chưa bao giờ, hiếm khi, 
thỉnh thoảng, thường xuyên, luôn luôn. Kết quả khảo 
sát cho thấy, học sinh được trải nghiệm nhiều hình thức 
khác nhau khi học trực tuyến. Tuy nhiên, có sự khác 
biệt đáng kể về tần suất các hoạt động. Phần lớn các 
hoạt động mà học sinh thực hiện vẫn mang tính thụ 
động như: nghe giảng kiến thức, lí thuyết; nhận nhiệm 
vụ học tập từ giáo viên. Hoạt động ít thường xuyên nhất 
lại chính là các hoạt động học tập tích cực liên quan 
đến việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
học trực tuyến như sử dụng các phần mềm, ứng dụng 
(16,6%); khai thác và sử dụng các nguồn học liệu có 
sẵn trên internet (29,7%) (xem Biểu đồ 7). Điều này 
cho thấy, cần phải có những chương trình hỗ trợ và tập 
huấn giáo viên về các phương pháp và hình thức tổ 
chức dạy học trực tuyến để đảm bảo có những tiết học 
hiệu quả và thú vị cho học sinh. 

Kết quả phân tích sâu cho thấy, nhìn chung, hoạt động 
dạy và học trực tuyến khá phong phú, được thực hiện 
với nhiều mức độ và tần suất khác nhau và có sự khác 
biệt theo đặc trưng của vùng miền, cấp học. Phần lớn 
học sinh đều tích cực, chủ động tham gia các hoạt động 
học tập. Tuy nhiên, có thể thấy việc dạy và học trực 
tuyến hiện nay vẫn sử dụng các phương pháp của dạy 
học trực tiếp trên môi trường số khi các phương pháp, 
kĩ thuật dạy học phù hợp với đặc trưng của dạy học 
trực tuyến vẫn chưa được chú trọng. Điều này cho thấy, 
cần tăng cường hơn nữa việc tập huấn cho giáo viên 

để giúp học sinh có những trải nghiệm học tập tốt nhất 
[16], [17].

2.3.3. Khó khăn gặp phải trong quá trình học tập trực tuyến
Kết quả khảo sát cho thấy, học sinh gặp một số khó 

khăn phổ biến sau trong quá trình học tập trực tuyến: 
44,9% học sinh được hỏi cho rằng, các bạn hay nhắn tin 
trao đổi trong khi học; 35,5% học sinh không có phòng 
học riêng và 38,4% học sinh bị ảnh hưởng tiếng ồn 
xung quanh khi học trực tuyến; 35,5% học sinh thường 
xuyên nghe không rõ tiếng thầy/cô giảng bài vì nhiều 
lí do. Bên cạnh đó, còn khoảng 20% học sinh cho rằng, 
mình không nhận được sự hỗ trợ học tập khi cần; 23,4% 
học sinh phải tham gia một số việc khác của gia đình 
trong lúc học và 26,5% học sinh gặp khó khăn trong 
việc giao tiếp với thầy/cô dưới hình thức trực tuyến 
(xem Biểu đồ 8).

 Xét theo khu vực cho thấy, có sự khác biệt về mức 
độ khó khăn mà học sinh gặp phải ở các vùng, miền 
khác nhau. Học sinh ở nông thôn và vùng sâu/xa/hải 
đảo thường gặp nhiều vấn đề hơn học sinh ở thành thị 
như: “Không có phòng học riêng”; “Không tập trung 
khi nghe thầy/cô giảng bài”; “Thường xuyên không 

Biểu đồ 7: Tần suất các hoạt động học trực tuyến của 
học sinh (Đơn vị: %) 

Biểu đồ 8: Tỉ lệ đồng ý với các vấn đề mà học sinh gặp 
phải.
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nghe rõ tiếng thầy/cô giảng bài”; “Gặp khó khăn trong 
việc sử dụng các phần mềm ứng dụng học tập”; “Các 
bạn hay nhắn tin trao đổi trong khi học”; “Nhiều tiếng 
ồn quanh học sinh (do thành viên khác trong gia đình 
hoặc hàng xóm gây ra)”; “Học sinh phải tham gia một 
số việc khác của gia đình trong lúc học”; “Gặp khó 
khăn trong việc giao tiếp với thầy/cô”; “Không nhận 
được sự hỗ trợ học tập khi cần”; “Hay gặp vấn đề sức 
khoẻ khi học trực tuyến (Ví dụ: mỏi mắt, đau cổ, ù tai, 
…)”. Học sinh khu vực nông thôn cũng có tỉ lệ gặp phải 
những vấn đề trên nhiều hơn học sinh ở khu vực thành 
thị, trừ hai vấn đề: “Không tập trung khi nghe thầy/cô 
giảng bài”; “Phải làm nhiều bài tập, nhiệm vụ do thầy/
cô giao”. Học sinh thành thị thoải mái hơn khi được 
ngồi học một mình so với học sinh ở vùng nông thôn, 
vùng sâu/xa/hải đảo. Có thể lí giải sự khác biệt này là 
do điều kiện kinh tế, môi trường sống và điều kiện học 
tập của học sinh ở khu vực thành thị thuận lợi hơn khu 
vực nông thôn, vùng sâu/xa/hải đảo. Học sinh thành thị 
cũng tự tin và có năng lực công nghệ thông tin tốt hơn 
do được tiếp xúc với các thiết bị thông minh nhiều hơn.

Xét theo cấp học cho thấy, tỉ lệ học sinh cấp Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông có phòng học riêng 
cao hơn học sinh cấp Tiểu học và tỉ lệ học sinh Trung 
học cơ sở có phòng học riêng thấp hơn học sinh Trung 
học phổ thông. Học sinh Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông thoải mái hơn học sinh Tiểu học khi được 
ngồi học một mình. Tỉ lệ học sinh Tiểu học gặp các 
vấn đề: “Không tập trung khi nghe thầy/cô giảng bài”; 
“Thường xuyên nghe không rõ tiếng thầy/cô giảng bài”; 
“Các bạn hay nhắn tin trao đổi trong khi học”; “Nhiều 
tiếng ồn quanh em (do thành viên khác trong gia đình 
hoặc hàng xóm gây ra)”; “Phải tham gia một số việc 
khác của gia đình trong lúc học”; “Phải làm nhiều bài 
tập, nhiệm vụ do thầy/cô giao”; “Gặp khó khăn trong 
việc giao tiếp với thầy/cô”; “Không nhận được sự hỗ 
trợ học tập khi cần”; “Hay gặp vấn đề sức khoẻ khi học 
trực tuyến (Ví dụ: mỏi mắt, đau cổ, ù tai, …)” ít hơn học 
sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông, 
tỉ lệ học sinh Trung học cơ sở gặp các vấn đề nêu trên 
ít hơn học sinh Trung học phổ thông. Như vậy, có thể 
thấy, học sinh bị ảnh hưởng bởi các vấn đề đã nêu giảm 
dần qua các cấp học, từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ 
thông.Tuy nhiên, học sinh Tiểu học gặp khó khăn hơn 
học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong 
việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng học tập. Có thể 
thấy, để giải quyết những khó khăn học sinh gặp phải 
như đã nêu trên không thể giải quyết được chỉ trong 
phạm vi của nhà trường mà cần sự quan tâm, phối hợp 
của gia đình và xã hội.

Ngoài ra, trong quá trình học tập trực tuyến, học sinh 
thường gặp những sự cố như mất kết nối mạng, không 
đăng nhập được phần mềm học tập....Tuy nhiên, các 

em đều nhận được sự hỗ trợ từ phía giáo viên, anh/chị 
hoặc đôi khi các em tự xử lí được các sự cố đó. Sự giúp 
đỡ từ phía các cha mẹ/người chăm sóc chiếm tỉ lệ chủ 
yếu (trên 80%), nhất là học sinh Tiểu học và học sinh 
Trung học cơ sở ở một số lớp đầu cấp như lớp 6, lớp 7. 
Có sự khác biệt giữa các vùng miền và giữa cấp Tiểu 
học với cấp Trung học cơ sở về việc học sinh nhận sự 
giúp đỡ từ cha mẹ, anh chị em, giáo viên... khi gặp sự 
cố trong quá trình học trực tuyến. Cụ thể, học sinh khu 
vực thành thị nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất, học sinh 
vùng sâu/xa/hải đảo nhận được ít sự giúp đỡ nhất; HS 
cấp Tiểu học nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn học sinh 
cấp Trung học cơ sở.

2.3.4. Hiệu quả học tập trực tuyến
Để đánh giá hiệu quả của học tập trực tuyến, ngoài 

những phân tích về thực trạng các hoạt động học tập 
trực tuyến, những khó khăn mà học sinh thường gặp 
trong quá trình học trực tuyến, nhóm nghiên cứu còn 
tìm hiểu thông qua thái độ học tập của học sinh, tự đánh 
giá về sự tiến bộ và mức độ hiệu quả của học trực tuyến 
của bản thân học sinh.

Thái độ học tập: Tỉ lệ học sinh Tiểu học tham gia 
khảo sát cho rằng, thích học trực tuyến là 58,9%, mình 
tiến bộ qua các bài học là 70%. Với học sinh Trung học 
cơ sở, hai tỉ lệ này lần lượt là 56,7% và 62,7%; học 
sinh Trung học phổ thông lần lượt là 52,6% và 54,3 % 
(xem Biểu đồ 9). Tuy nhiên, tỉ lệ này cũng không cao 
và giảm dần qua các cấp học, từ Tiểu học đến Trung 
học phổ thông. 

Biểu đồ 9: Tỉ lệ % học sinh thích học trực tuyến và thấy 
tiến bộ qua các bài học

Xét theo khu vực, tỉ lệ học sinh ở thành thị thích học 
trực tuyến (Tiểu học: 60,7%; Trung học cơ sở: 57,6%; 
Trung học phổ thông: 54,1%) hơn so với học sinh ở 
khu vực nông thôn (Tiểu học: 58,5%; Trung học cơ 
sở: 56,4%; Trung học phổ thông: 51,8%) và vùng sâu/
xa/hải đảo (Tiểu học: 53,3%; Trung học cơ sở: 54,3%; 
Trung học phổ thông: 49%). Tỉ lệ học sinh Tiểu học 
thấy tiến bộ qua các bài học trực tuyến ở khu vực thành 
thị và nông thôn là tương đồng nhau (Tiểu học lần lượt 
là 70,3% và 70,5%; Trung học cơ sở lần lượt là: 63,7% 
và 62,6%; Trung học phổ thông lần lượt là: 55,4% và 
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53,9% ), cao hơn so với vùng sâu/xa/hải đảo (Tiểu học: 
58,4%; Trung học cơ sở: 55,7%; Trung học phổ thông: 
49%). Điều này có thể giải thích bởi điều kiện học trực 
tuyến của học sinh khu vực thành thị thuận lợi hơn vùng 
nông thôn, vùng sâu/xa/hải đảo (xem Bảng 3). 

Cuối cùng, học sinh Tiểu học tự đánh giá rằng, học 
tập trực tuyến tương đối hiệu quả và hiệu quả với tỉ lệ 
87,3%; tỉ lệ đó của học sinh Trung học cơ sở là 85% và 
của học sinh Trung học phổ thông là 77,7% (xem Biểu 
đồ 10).

Biểu đồ 10: Hiệu quả của việc học trực tuyến

Kết quả xem xét theo khu vực cho thấy, học sinh vùng 
thành thị đánh giá hiệu quả của việc học trực tuyến cao 
hơn đánh giá của học sinh khu vực nông thôn và vùng 
sâu/xa/hải đảo. Điều này có thể giải thích bởi điều kiện 
kinh tế, khó khăn về địa hình đã ảnh hưởng đến hiệu 
quả học trực tuyến của học sinh. Kết quả xem xét theo 
cấp học cho thấy, học sinh Tiểu học đánh giá hiệu quả 
của việc học trực tuyến cao hơn đánh giá của học sinh 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Học sinh 
Trung học cơ sở đánh giá hiệu quả của việc học trực 
tuyến cao hơn đánh giá của học sinh Trung học phổ 
thông. Nói cách khác, hiệu quả học trực tuyến giảm dần 
qua các cấp học.

3. Kết luận và đề xuất 
Như vậy, qua khảo sát thực trạng học tập trực tuyến 

của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19 cho thấy, điều kiện học tập trực tuyến 
của học sinh đã được đảm bảo ở mức độ tương đối. Tuy 
nhiên, thiết bị học tập, chất lượng của đường truyền 
internet vẫn là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm, đặc 

biệt là với học sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu/xa/
hải đảo.

Học sinh đã được trang bị kĩ năng sử dụng công nghệ 
thông tin khá tốt và bản thân học sinh cũng thấy tự tin 
về năng lực công nghệ thông tin của mình, đặc biệt là 
học sinh ở khu vực thành thị và cấp học cao hơn. Phần 
lớn học sinh cũng đã ý thức được việc học của mình, 
nhất là học sinh ở bậc học cao hơn do áp lực của kì thi 
chuyển cấp. Tuy nhiên, vẫn cần thúc đẩy hơn nữa thói 
quen và năng lực tự học vì điều này ảnh hưởng không 
nhỏ đến kết quả học tập của học sinh.

Do áp lực về thời gian học trực tuyến cần phải đảm 
bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh cũng 
như lo ngại về các kì thi chuyển cấp mà học sinh không 
được học một số môn học. Đây là điều đáng ngại, ảnh 
hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Do đó, 
cần có những hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn về 
việc tổ chức dạy học trực tuyến.

Các hoạt động học tập của học sinh trong quá trình 
học tập trực tuyến khá đa dạng. Tuy nhiên, không phải 
hoạt động học tập nào cũng được giáo viên quan tâm 
đúng mức, đặc biệt đối với các hoạt động mang đặc 
trưng riêng của học tập trực tuyến. Điều này sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh 
và cần được xem xét về giải pháp khắc phục.

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn xã hội, toàn ngành, 
bên cạnh những thuận lợi khi phải học trực tuyến thì 
học sinh cũng gặp không ít những khó khăn cả chủ 
quan lẫn khách quan, đặc biệt là học sinh Tiểu học và 
học sinh ở vùng sâu/xa/hải đảo. Những khó khăn này 
chỉ có thể giải quyết được với sự chung tay phối hợp 
của gia đình, nhà trường và xã hội.

Mặc dù phải học trực tuyến trong điều kiện còn nhiều 
khó khăn nhưng có một tỉ lệ khá lớn học sinh thích học 
trực tuyến và đã cố gắng nỗ lực học tập, thấy việc học 
trực tuyến có hiệu quả với bản thân. Tuy nhiên, kết quả 
khảo sát cũng chỉ ra rằng, nhiều học sinh không thích 
học trực tuyến, không thấy mình tiến bộ và hiệu quả 
học trực tuyến là không cao, đặc biệt là với học sinh 
nhỏ tuổi, học sinh ở khu vực khó khăn. Do đó, rất cần 
có những giải pháp để nâng cao hiệu quả của học tập 
trực tuyến cũng như giải pháp hỗ trợ học sinh khi quay 
trở lại trường học.

Trên cơ sở tổng quan những nghiên cứu trước đó 

Bảng 3. Tỉ lệ % học sinh thích học trực tuyến và thấy tiến bộ qua các bài học - xem xét sự khác biệt theo khu vực và cấp học

 
Trung bình theo khu vực

Sig.
Trung bình theo cấp học

Sig.Thành 
thị

Nông 
thôn

Vùng sâu/xa/ 
hải đảo

Tiểu 
học

Truhng 
học cơ sở

Trung học 
phổ thông

Học sinh thích học trực tuyến 1,43 1,45 1,48 0,000 1,41 1,43 1,47 0,000

Học sinh thấy tiến bộ qua các bài học trực tuyến 1,39 1,39 1,46 0,000 1,30 1,37 1,46 0,000
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[18], [22], [4], [17], [15], [27], [14], và phân tích thực 
trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt 
Nam trong bối cảnh đại dịch, nhóm nghiên cứu đề xuất 
các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trực 
tuyến trong thời gian tới. Cụ thể như sau: 

1/ Phối hợp chặt chẽ các Bộ, Ban, Ngành trong việc 
tăng cường các điều kiện đảm bảo cho việc học tập trực 
tuyến của học sinh, bao gồm việc nâng cấp hạ tầng cơ 
sở về công nghệ, thiết bị dạy và học để đảm bảo điều 
kiện tiếp cận công bằng giáo dục cho tất cả các đối 
tượng học sinh, đặc biệt những học sinh đến từ vùng 
khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn. Huy động sự hỗ trợ 
từ các nguồn lực xã hội, chính quyền địa phương cùng 
gia đình trong nỗ lực thúc đẩy cơ hội học tập của học 
sinh. 

2/ Đẩy mạnh xây dựng hệ thống dạy học đa dạng, 
dạy học kết hợp và dạy học trực tuyến. Tăng cường 
nguồn vật lực và nhân lực, tiếp tục nghiên cứu, ứng 
dụng các hình thức phương pháp dạy học trực tuyến 
linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với các điều kiện thực tiễn.
Việc xây dựng cần được tiến hành đồng bộ, hiệu quả từ 
các chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy 
học cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

3/ Xoá bỏ khoảng cách giáo dục của học sinh trong 
bối cảnh COVID để đảm bảo không học sinh nào bị 

bỏ lại phía sau. Có chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với 
những học sinh dân tộc, miền núi, học sinh ở vùng khó 
khăn, học sinh khuyết tật như tăng cường phụ đạo cho 
học sinh trong và sau COVID-19, sử dụng nhiều nền 
tảng học trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp với 
điều kiện và đặc điểm của các đối tượng. Cần có sự hỗ 
trợ đặc biệt đối với những học sinh cấp Tiểu học, cần 
ưu tiên và hỗ trợ nhiều hơn đối với nhóm học sinh này. 

4/ Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lí giáo 
dục, đội ngũ giáo viên để triển khai hiệu quả việc dạy 
học trực tuyến đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 
thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo, hỗ trợ. 

5/ Đẩy mạnh nghiên cứu để phân tích, dự báo thực 
trạng và nhu cầu dạy học trực tuyến để đánh giá đúng 
tình hình triển khai, từ  đó có những biện pháp can 
thiệp, hỗ trợ kịp thời, đồng thời tăng cường năng lực 
chủ động trong các bối cảnh mới .

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Vụ 
Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học đã hỗ trợ 
trong quá trình xây dựng bộ công cụ và thực hiện khảo 
sát. Nhóm cũng được hỗ trợ bởi đề tài cấp Viện Khoa 
học Giáo dục Việt Nam - “Nghiên cứu hình thức đánh 
giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường Trung 
học cơ sở”, mã số: V2021-12. 

Tài liệu tham khảo
[1]  Chaturvedi, K., Vishwakarma, D. K., & Singh, N. 

(2021), COVID-19 and its impact on education, social 
life and mental health of students: A survey. Children 
and youth services review, 121, 105866

[2]  Johns Hopkins University, World Bank & UNICEF 
(2021), COVID-19 Global Education Recovery Tracker. 
Last updated as of 2022-02-11. Accessed on 2022-02-
27. Baltimore, Washington DC, New York: JHU, World 
Bank, UNICEF.

[3]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1061/BGDĐT-
GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc Hướng dẫn 
dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời 
gian học sinh nghỉ học ở trường vì COVID-19 năm học 
2019 - 2020.

[4]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 793/BGDĐT-GDTrH 
ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc Tăng cường dạy học 
qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học 
để phòng, chống COVID -19.

[5]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3280/BGDĐT-
GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 về Hướng dẫn điều 
chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học 
phổ thông.

[6]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 4040/BGDĐT-
GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 về Hướng dẫn thực 
hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ 
sở, Trung học phổ thông ứng phó với dịch COVID-19 
năm học 2021-2022.

[7]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 3969/BGDĐT-
GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 về Hướng dẫn thực 

hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học 
năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19

[8]  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 
ngày 30 tháng 3 năm 2021 Quy định về quản lí và tổ 
chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[9]  Picciano, A. G. (2021), Theories and frameworks for 
online education: Seeking an integrated model. Online 
Learning, 21(3), 166-190. doi: 10.24059/olj.v21i3.1225.

[10]  Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021), A literature review 
on the impact of COVID-19 pandemic on teaching and 
learning. Higher Education for the Future, 8(1), 133-
141. https://doi.org/10.1177/2347631120983481.

[11]  Gouëdard, P., Pont, B., & Viennet, R. (2020), Education 
responses to COVID-19: Implementing a way forward. 
OCED. https://doi.org/10.1787/19939019.

[12]  Lennox, J., Reuge, N., & Benavides, F. (2021), 
UNICEF’s lessons learned from the education 
response to the COVID-19 crisis and reflections on the 
implications for education policy. International Journal 
of Educational Development, 85, 102429.

[13]  Rahiem, M. D. (2020), Technological barriers and 
challenges in the use of ICT during the COVID-19 
emergency remote learning. Universal Journal of 
Educational Research, 8(11B), 6124-6133.

[14]  UNICEF (2020), Rapid Assessment on the Social and 
Economic impacts of COVID-19 on Children and 
Families in Vietnam, 8/2020.

[15]  UNESCO, UNICEF (2021), Viet Nam: Case Study - 
Situation Analysis on the Effects of and Responses to 

Lê Anh Vinh, Đặng Thị Thu Huệ, Bùi Thị Diển, Vương Quốc Anh, Phùng Thu Trang, Đỗ Đức Lân



10 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

COVID-19 on the Education Sector in Asia, tháng 10 
năm 2021.

[16]  Firmansyah, R., Putri, D., Wicaksono, M., Putri, 
S., Widianto, A., & Palil, M. (2021), Educational 
Transformation: An evaluation of online learning 
due to COVID-19. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (iJET), 16(7), 61-76. https://
doi.org/10.3991/ijet.v16i07.21201.

[17]  Hamdan, M., Jaidin, J. H., Fithriyah, M., & Anshari, M. 
(2020, December), E-Learning in Time of COVID-19 
Pandemic: Challenges & Experiences. In 2020 Sixth 
International Conference on e-Learning (econf) (pp. 12-
16). IEEE.

[18]  Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020), COVID-19 
pandemic and online learning: The challenges and 
opportunities. Interactive Learning Environments, 
1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180.

[19]  Adnan, M., & Anwar, K. (2020), Online Learning 
amid the COVID-19 Pandemic: Students’ Perspectives. 
Online Submission, 2(1), 45-51.

[20] Ahmed, S., Taqi, H. M., Farabi, Y. I., Sarker, M., Ali, 
S. M., & Sankaranarayanan, B. (2021), Evaluation of 
flexible strategies to manage the COVID-19 pandemic 
in the education sector. Global Journal of Flexible 
Systems Management, 22(2), 81-105. https://doi.
org/10.1007/s40171-021-00267-9.

[21]  Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & 
Rahmat, A. (2020), Effectiveness of online learning in 

pandemic COVID-19. International Journal of Science, 
Technology & Management, 1(2), 100-106.

[22]  Besser, A., Flett, G. L., & Zeigler-Hill, V. (2020), 
Adaptability to a sudden transition to online learning 
during the COVID-19 pandemic: Understanding 
the challenges for students. Scholarship of Teaching 
and Learning in Psychology. https://doi.org/10.1037/
stl0000198.

[23]  Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. 
(2021), COVID-19 and education: The lingering effects 
of unfinished learning. McKinsey & Company, July, 27, 
1-15. 

[24]  Rahimah, R., Juriah, N., Karimah, N., Hilmatunnisa, 
H., & Sandra, T. (2020), The problems and solutions 
for learning activities during COVID-19 pandemic 
disruption in Hidayatul Insan Pondok school. Bulletin 
of Community Engagement, 1(1), 13-20.

[25]  Hồ Thanh Bình, Nguyễn Xuân An, (2022), Thực trạng 
quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh Tiểu học trong 
bối cảnh giãn cách xã hội, Tạp chí Khoa học Giáo dục 
Việt Nam, Tập 18, Số S1, năm 2022.

[26]  Nguyễn Thị Thanh Thủy (2022), Một số yếu tố ảnh 
hưởng đến dạy học trực tuyến của giáo viên trung học 
phổ thông tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí 
Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 18, Số 02, năm 2022.

[27]  UNICEF (2020), Education COVID-19 Case Study: 
Viet Nam – The digital transformation accelerated by 
COVID-19, ngày 7 tháng 10 năm 2020.

EXPLORING ONLINE LEARNING OF SCHOOL STUDENTS IN VIETNAM 
DURING COVID-19 PANDEMIC

Le Anh Vinh1, Dang Thi Thu Hue*2, 
Bui Thi Dien3, Vuong Quoc Anh4, 
Phung Thu Trang5, Do Duc Lan6

1 Email: vinhla@vnies.edu.vn
* Corresponding author
2 Email: huedtt@vnies.edu.vn
3 Email: dienbt@vnies.edu.vn 
4 Email: anhvq@vnies.edu.vn
5 Email: trangpt@vnies.edu.vn
6 Email: landd@vnies.edu.vn
The Vietnam National Institute of Educational Sciences
101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 

ABSTRACT: Due to the impact of the COVID-19 pandemic, most provinces in 
Vietnam have had to organize online learning for students at various levels. 
This study aims to assess the online learning situation of Vietnamese 
students in order to offer appropriate solutions to improve the quality of 
online learning. 341830 school students at all levels and regions in 63 
provinces in Vietnam participated in answering questionnaires related to 
online learning experiences, including learning conditions, activities, and 
effectiveness as well as the difficulties they faced. Data were processed 
and analyzed using the statistical software SPSS V26. The research 
results show that Vietnamese students have basic conditions to ensure 
learning, and online learning effectiveness is positively evaluated by these 
students. However, the gap between regions and difficulties in terms of 
equipment, health and psychology needs special attention to ensure equity 
and improve the quality of education.

KEYWORDS: Education, COVID-19, online learning, effectiveness of online learning, 
school students.
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