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Tóm tắt
uộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc giục chúng ta suy nghĩ sáng tạo
về quá trình sản xuất, chuỗi giá trị, quá trình phân phối và dịch vụ khách
hàng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục - đào tạo cần phải vượt xa trong những
lĩnh vực này nhằm chuẩn bị lực lượng lao động tương lai. Tuy nhiên, để lĩnh vực giáo
dục-đào tạo có thể cung cấp cho các thế hệ tương lai những kỹ năng, kiến thức và tác
phong phù hợp, một câu hỏi bắt buộc phải được đặt ra là ngành giáo dục sẽ bị ảnh
hưởng như thế nào bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cách thức chuyển đổi sẽ
được thực hiện như thế nào? Hơn ai hết, hơn bất cứ lĩnh vực nào hết, lĩnh vực giáo dục
- đào tạo có vai trò định hình công nghệ trong tương lai và các cơ sở đào tạo nói chung,
trường đại học nói riêng phải bắt đầu bằng sự đổi mới trong mô hình, công nghệ đào
tạo của mình.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, hệ quản trị đào tạo, học trực tuyến, học tập
kết hợp, lớp học trực tuyến đại chúng.
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Abstract
The Fourth Industrial Revolution urges us to think creatively about the manufacturing
process, value chain, distribution and customer service processes. In the meanwhile,
sector of Education and Training need to look beyond these areas to prepare the future
workforce. However, in order for the education sector to provide future generations
with the right skills, knowledge and behavior, a question that must be asked is whether
the education sector will be affected by the industrial revolution 4.0. How will the
conversion be done? More than any other sector, the field of education shaping the future
of technology and universities must begin with innovation in the technology and training
model.
Keywords: The Fourth Industrial Revolution, LMS, E-learning, Blended Learning,
Massive Open Online Course – MOOC.
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