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Tóm tắt: Giáo dục đại học hiện nay đang phải đối mặt với sự tác động toàn cầu theo 4 nhóm yếu 

tố: tác động xã hội, hành động chiến lược, tài năng và nhân lực lao động, tác động công nghệ. Quá 

trình này tác động không nhỏ đến việc đổi mới phương thức đào tạo, trong đó có đào tạo luật tại Việt 

Nam với việc nghiên cứu và áp dụng rộng rãi các mô hình dạy học dựa trên nền tảng, giải pháp, công 

cụ công nghệ theo xu hướng tích cực hóa, cá nhân hóa, đa nền tảng, đa phương thức… Dạy học kết 

hợp hay hỗn hợp (Blended learning) là mô hình triển khai đào tạo khá mới trong thực tiễn giáo dục 

đại học ở Việt Nam nói chung, đào tạo luật nói riêng, tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục, đòi hỏi 

tiếp tục được nghiên cứu cả về lí luận cũng như thực tiễn. Bài viết này chỉ ra trong giáo dục thông 

minh, dạy học kết hợp không chỉ là một tiếp cận mới mà còn là một mô hình dạy học mới hoàn toàn về 

chất, làm thay đổi một cách căn bản các quan điểm về lí luận dạy học vốn tồn tại từ trước đến nay, 

dẫn đến sự thay đổi từ tư duy đến mọi hoạt động đào tạo, có thể áp dụng cho đào tạo luật ở Việt Nam. 
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RESEARCH ON BLENDED LEARNING MODELS AND APPLICABILITY TO LEGAL 

EDUCATION IN VIETNAM 

Abstract: Higher education is facing a global impact in four groups of factors: social impact, 

strategic action, talent and human resources; and technology impact. This process has a significant 

impact on the innovation of training methods, including legal education in Vietnam regarding the 

research and widespread application of teaching models based on technological foundations, solutions, 

and tools that follows the trend of positivization, personalization, multi-platform, multi-modality, etc... 

Blended learning is a fairly recent teaching model in higher education in Vietnam in general and our 

legal training in particular. As its implementation has a considerable influence on the entire education 

system, continued research in both theory and practice is required. This article seeks to prove that in 

smart education, blended learning is not only a new approach but also a completely novel teaching 

model. It fundamentally changes the theoretical views on teaching thus far, leading to a change in 

mindset and the form of all training activities, which can be applied to legal education in Vietnam. 
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