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Ngày nay, công nghệ thông tin đã đi vào đời sống của hàng tỉ người trên thế giới và nhanh chóng lan rộng tầm 

ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội... Giáo dục nói chung và công nghệ dạy - học nói riêng cũng 

không nằm ngoài guồng quay này. Thế nhưng, vẫn còn không ít người hoài nghi về vai trò của công nghệ 

thông tin trong giáo dục, nhất là ở các nước đang phát triển. Tác giả bài viết trình bày một số đánh giá chuyên 

sâu về hạ tầng công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo và đề xuất một số chuẩn (về công nghệ cũng như về sư 

phạm) để góp phần làm cho hệ thống quản trị đào tạo điện tử trong giáo dục đạt hiệu quả cao, khi mà hệ thống 

này còn khá xa lạ ở các nước đang phát triển. 

Nguyễn Ngọc Lưu Ly. 2009. Which standards should be applied to select a better platform for e-learning? 

Regional French action research workshop: "French Research in Southeast Asia: Dynamism, education, and 
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Nowadays, information technology has entered the lives of billions of people around the world and quickly 

spread influence on all economic and social sectors. Education in general and teaching-learning methods in 

particular are not an exception. However, many people are still skeptical about the role of information 

technology in education, especially in developing countries. The author presents an insight assessment of 

technology infrastructure for education and proposes some (technological and pedagogical) standards to 

contribute to the effectiveness of e-learning administration system when it is quite new in developing countries. 
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