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MỞ ĐẦU 

 

Dạy học trực tuyến (Online Learning) không còn là một phương thức dạy học 

mới mẻ trong thực tiễn triển khai giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, các 

vấn đề liên quan đến hệ thống lí luận và các kĩ thuật triển khai vẫn còn đặt ra khá 

nhiều thách thức cho các nhà giáo dục, nhà sư phạm hoạt động thực tiễn. Sự thay đổi 

về môi trường dạy học, cách tương tác giữa người dạy và người học, người học với nội 

dung, học liệu… trên phương diện lí luận và thực hành đặt ra khá nhiều vấn đề. Thêm 

vào đó là hàng loạt các yếu tố như sự chuyển đổi các chương trình đào tạo (vốn được 

triển khai theo phương thức dạy học giáp mặt) sao cho phù hợp với môi trường trực 

tuyến, sự xuất hiện và cập nhật liên tục các công cụ công nghệ mới, kĩ năng tiếp cận 

số, công nghệ số của người dạy và người học, điều kiện đảm bảo cho quá trình dạy học 

trực tuyến… 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, sự 

xuất hiện các thách thức mới trong bối cảnh xã hội phải đối mặt với đại dịch COVID-

19, đã tạo một cú huých giúp thúc đẩy dạy học trực tuyến chuyển biến với một tốc độ 

đáng khích lệ. Quá trình này đã dần hình thành được những nhận thức và kĩ năng cơ 

bản giúp hoạt động giáo dục, dạy học vẫn được duy trì. 

Bộ tài liệu “Tăng cường năng lực cho giáo viên về kỹ năng giảng dạy trực 

tuyến, xây dựng bài giảng trực tuyến gắn với xây dựng năng lực và kỹ năng chuyển 

đổi cho học sinh các cấp” ra đời với mục đích hỗ trợ thêm các công cụ về mặt lí luận 

và triển khai thực tiễn cho các đối tượng đang tham gia trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục và nhóm tác giả rất mong 

tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và các học viên để 

bộ tài liệu này được cập nhật và hoàn thiện thêm trong thời gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

     

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIÁO DỤC.
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PHẦN 1 

DẠY HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG TRỰC TUYẾN 

1. Tổng quan 

1.1. Dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay 

Công nghệ kĩ 

thuật số đã tạo những 

khác biệt quan trọng 

trong dạy. Học tập trên 

trực tuyến đang ngày 

càng có ảnh hưởng lớn 

tới việc dạy học dựa vào 

trường học/ trong phòng 

học, quan trọng hơn nó 

đang dẫn tới các mô 

hình hoặc thiết kế mới 

cho việc dạy và học 

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT), mạng Internet 

và thiết bị kĩ thuật số trong vài thập kỉ gần đây đã làm thay 

đổi cách con người giao tiếp, làm việc và chia sẻ thông tin.  

Công nghệ kỹ thuật số đang nhanh chóng xâm nhập vào dạy 

học.  

 Ở giai đoạn đầu, công nghệ video kĩ thuật số đã được 

sử dụng để ghi lại bài giảng trong phòng học để người 

học học bất kỳ lúc nào. 

 Ở các giai đoạn tiếp theo, phát triển các mô hình dạy 

học trực tuyến “đồng bộ” và “không đồng bộ”, dạy học 

hoàn toàn trực tuyến trên mạng internet hay kết hợp dạy 

trên lớp và trên mạng (Blended learning).   

Khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOCs) như những 

khóa học Coursera, Udacity, edX… là phòng học đó là mở 

cho bất kỳ ai.   

Sự thay đổi của Người học ở thế kỉ 21 

Người tiếp nhận 

thông tin, tri thức thụ 

động 

 Người chủ động tìm 

kiếm, chia sẻ thông 

tin 

Người tái tạo lại 

thông tin 

Người tạo ra (tham 

gia, cùng kiến tạo) tri 

thức mới 

Thực hiện hoạt động 

học tập đơn lẻ, rời rạc 

Thực hiện hoạt động 

học tập hợp tác 

 

(Nguồn: ICT Transforming Education, UNESCO, 2010) 
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1.2. Chuyển đổi số trong dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Chuyển đổi số 

(Digital transformation): 

quá trình chuyển đổi số 

mang tính hệ thống, phức 

tạp, tạo ra các qui trình, 

sản phẩm đầu ra mới về 

chất.  

Các hạ tầng của Giáo dục số (Digital Education) trong bối 

cảnh ứng dụng mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, công 

nghệ số hiện nay đã mang lại nhiều cơ hội và khả năng to 

lớn giúp cho việc tái tạo, sản sinh tri thức, chia sẻ thông 

tin, “san bằng” các rào cản trong việc tiếp cận thông tin. 

 Mô hình dạy học chuyển hệ hình từ trên xuống (Top - 

Down) hoặc dưới lên (Bottom - Up) sang hệ hình ngang, 

mang tính chia sẻ xã hội (Social sharing) trong đó người 

học sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới học tập mang 

tính xã hội.  

Mô hình ứng dụng công nghệ này tạo điều kiện thúc đẩy 

quá trình dạy học phân hóa (differentiation), cá thể hóa 

(individualization) và cá nhân hóa (personalization) trong 

học tập).  

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa công nghệ và lĩnh vực giáo dục/dạy học 

 Mối quan hệ  

  

 

  

Trong (in)… 

Cho (for)… 

Như là (as)… 

 

Công nghệ Lĩnh vực Giáo dục / Dạy học 

 Sản phẩm  Thiết kế 

 Quá trình  Phát triển 

 Con người  Ứng dụng, triển khai 

 Xu hướng 

 Thiết bị… 

 Quản lí 

 Đánh giá 

Những năng lực 

đặc thù được hình thành, 

phát triển: năng lực ngôn 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội 

dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết 

thực, hiện đại; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ 
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ngữ, năng lực tính toán, 

năng lực khoa học, năng 

lực công nghệ, năng lực 

tin học, năng lực thẩm 

mĩ,năng lực thể chất. 

năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời 

sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo 

dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh 

(HS), các phương pháp đánh giá phù hợp. 

Chuyển đổi số tạo ra các mô hình giáo dục/dạy học mới 

theo hướng mở, linh hoạt và luôn được cập nhật, người 

học dần dần hình thành một phong cách học tập mới đáp 

ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân với cơ hội học tập 

phong phú và đa dạng.   

 1.3. Dạy học trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

Khi chuyển việc 

dạy học trực tiếp sang 

dạy học trực tuyến là thay 

đổi môi trường học tập. 

Vì thế, sự chuyển đổi các 

phương pháp dạy học (có 

thể là y hệt cả trong lớp 

học và trên trực tuyến) 

sang các mô hình thiết kế 

cho môi trường học tập 

trực tuyến cần đảm bảo 

rằng chúng ta chuẩn bị 

cho người học của sống 

và làm việc trong thế giới 

thực.  

 

Trong thời gian tác động của đại dịch COVID-19, các 

trường học buộc phải đóng cửa, HS không được đến lớp 

học trực tiếp. Do vậy, các trường buộc phải triển khai 

việc dạy học theo hình thức trực tuyến.  

Sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, nhiều các cơ sở giáo 

dục và giáo viên chưa theo kịp, nên họ thường bắt đầu 

dạy trực tuyến bằng các phương pháp dạy học trực tuyến 

như dạy trực tiếp với bài giảng điện tử, video… về bản 

chất, quá trình dạy học này ít thay đổi về nguyên tắc thiết 

kế chương trình và hoạt động dạy học. 

Các công nghệ trực tuyến ngày càng được tích hợp trong 

nhiều thực tiễn công việc. Điều này có nghĩa là ngoài 

việc giảng dạy cho HS kiến thức và kỹ năng theo chương 

trình giáo dục, cũng  cần dạy họ những kiến thức kỹ thuật 

số để sử dụng hiệu quả trong quá trình học tập.  

Nhiều người dạy còn ít kinh nghiệm (hoặc không thích 

hợp) trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để dạy 

học làm họ lúng túng khi triển khai dạy học trực 

tuyến. Đồng thời, các yếu tố xã hội như thông tin và 

truyền thông trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng 
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làm phức tạp thêm quá trình dạy học trực tuyến. 

Để triển khai hiệu quả dạy học trực tuyến, cần phải tập 

trung vào việc phát triển các chiến lược sư phạm hiệu 

quả, tích hợp công nghệ vào giảng dạy thay vì chỉ tập 

trung vào chính công nghệ. Bằng cách này, việc dạy học 

có thể thích ứng với những thay đổi trong tương lai.  

1.4.  Đặc điểm môi trường dạy học trực tuyến hiện nay 

 Môi trường dạy 

học trực tuyến cung cấp 

các công cụ và thúc đẩy 

nhu cầu giao tiếp, chia sẻ 

xã hội trước, trong và sau 

quá trình học tập, tạo sự 

gắn kết cao giữa cộng 

đồng người học với cơ sở 

giáo dục. v.v. cung cấp cơ 

sở dữ liệu phục vụ giảng 

dạy và nghiên cứu 

(Learning Portal) theo 

định hướng số hóa, lưu 

trữ “đám mây” : thư viện 

điện tử, hệ thống bài 

giảng trực tuyến, lớp 

học/môi trường học tập 

ảo, hệ thống phần mềm 

dạy học chuyên dụng…; 

 

Ứng dụng các công nghệ mới trong dạy học như các công 

nghệ điện toán đám mây, Web 2.0 v.v. sẽ tạo ra những 

tiền đề thuận lợi để tổ chức một môi trường dạy học mới 

với những thay đổi về chất trên những bình diện sau: 

- Môi trường học tập tạo khả năng tương tác cao: trong 

tổ chức hoạt động với người học, xây dựng được các 

nhóm/lớp/cộng đồng học tập của HS theo năng lực, trình 

độ, sở thích, hứng thú v.v.  

- Môi trường học tập mở, mang tính chia sẻ xã hội: các 

“gói” nội dung và học liệu dạy học mang tính mở, đáp 

ứng sát với nhu cầu thực của HS, trong đó thu hút sự 

tham gia làm giàu tri thức từ chính người học;   

- Môi trường học tập linh hoạt: các cơ hội, lịch trình, 

thời gian học tập mở (người học không bị giới hạn trong 

khuôn khổ thời gian tiếp xúc với người dạy trên lớp); đa 

dạng hóa các hình thức học tập dựa trên việc khai thác tối 

đa cơ hội học tập trực tuyến và học tập kết hợp (Blended 

learning); 

- Môi trường học tập có tính cạnh tranh xã hội, thúc đẩy 

phát triển năng lực cá nhân: kiểm tra đánh giá bằng 

nhiều hình thức, công cụ khác nhau; đánh giá sát với khả 

năng thực hiện sản phẩm của người học, trong đó kết quả 

học tập hướng đến việc kiểm tra- đánh giá thông qua việc 



5 

 

xây dựng các sản phẩm cụ thể và ứng dụng các công cụ 

phần mềm trong dạy học v.v. 

 

2. Những yêu cầu đối với dạy học trực tuyến 

2.1. Hạ tầng công nghệ, nền tảng LMS 

Hầu hết các công 

nghệ mở đều có cài đặt 

quyền riêng tư mà người 

dạy hoặc người học có thể 

kiểm soát, thường phải 

quản lý việc cho  người 

học truy cập theo cách thủ 

công. Nếu sử dụng quá 

nhiều công nghệ mở, giáo 

viên hoặc người học có thể 

trở nên quá tải với việc 

phải ghi nhớ các các trang 

web và mật khẩu khác 

nhau. Đồng thời, không có 

gì đảm bảo rằng nền tảng 

công nghệ mở có thể được 

duy trì miễn phí trong 

tương lai.  

Công nghệ được sử dụng trong dạy học trực tuyến có 

thể được chia thành hai nhóm: Hệ thống quản lý học 

tập và các phần mềm chức năng chuyên biệt. Một số 

chức năng có thể giống nhau giữa cả hai nhóm.  

+ Hệ thống quản lý học tập – LMS như Canvas hoặc 

Moodle… Thường thì các hệ thống này bao gồm một 

loạt các công nghệ tích hợp, chẳng hạn như diễn đàn 

thảo luận, lưu trữ thông tin, blog, wiki… cho phép 

giáo viên có thể cung cấp học liệu số cho HS, tạo các 

bài kiểm tra, chấm điểm và phản hồi, quản trị quá trình 

học tập của HS. Đồng thời cũng cho phép HS nhận 

học liệu, thực hiện bài kiểm tra và nộp bài tập…  

Các cơ sở giáo dục có thể yêu cầu lưu trữ dữ liệu của 

HS trong vài năm và thường để có các biện pháp để  

quản lý thông tin về người học một cách hiệu quả cẩn 

hệ thống riêng của họ. 

+ Các phần mềm, hệ thống chức năng chuyên biệt có 

thể là hệ thống “mở” hoặc “đóng”.  

Các hệ thống “đóng” thường là các hệ thống chuyên 

biệt, chúng thực hiện một số chức năng dạy học. Để 

truy cập hệ thống này cần được phép người quản trị. 

Công nghệ truy cập mở thường được thiết kế để sử 

dụng bởi bất kỳ ai, thường miễn phí như các phương 

tiện truyền thông xã hội, FaceBook, YouTube, 

Twitter, Flickr… Tuy nhiên, các hệ thống này ít tạo 
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điều kiện cho một số các hoạt động hoặc chức năng 

dạy học. “Sử dụng công nghệ truy cập mở” không 

được tích hợp vào các hệ thống quản lí học tập. Nghĩa 

là phải quản lý việc cho người học truy cập và quản lý 

hoặc gửi điểm trên phần mềm riêng.  

2.2. Tổ chức và quản lí môi trường dạy học hiệu quả 

2.2.1. Tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả 

2.2.1.1. Dạy học trực tuyến theo dạy học giải quyết vấn đề 

PBL không chỉ 

đơn giản là tăng số lượng 

các hoạt động hay bài tập 

liên quan đến cách giải 

quyết vấn đề. Thực tế, 

học tập dựa trên vấn đề 

làm thay đổi rất nhiều 

các quan điểm thông thư-

ờng về giảng dạy và học 

tập. PBT không dựa trên 

các chủ đề hay môn học. 

Thay vào đó, các vấn đề 

cung cấp nhu cầu cho HS 

khám phá các kiến thức 

liên quan và tìm kiếm các 

nguồn thông tin. 

Dạy học dựa trên giải quyết các vấn đề (PBL) là một 

cách giảng dạy và học tập được sử dụng khá mới hiện 

nay. Đây là một mô hình dạy học đặc biệt có giá trị với 

HS nhằm phát huy tối đa tính tích cực của người học. 

Thực chất PBL sử dụng một vấn đề (chứa mâu thuẫn) 

như là động lực để dạy học. Thông qua việc giải quyết 

vấn đề đặt ra, người học sẽ chiếm lĩnh được nội dung 

dạy học.  

Việc tổ chức dạy học trực tuyến theo PBL tuân theo các 

pha của dạy học giải quyết vấn đề: 

-  Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, bất ổn hoá tri 

thức, phát biểu vấn đề. Trong pha này, giáo viên giao 

cho HS một nhiệm vụ có tiềm ẩn vấn đề. Dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên, HS quan tâm đến nhiệm vụ 

đặt ra, HS thông qua việc truy cập mạng kết nối sẽ tìm 

hiểu các tình huống, đọc các lời dẫn sẽ giúp HS nhận 

thức được vấn đề cần nghiên cứu, xây dựng được kế 

hoạch học tập tương ứng với kế hoạch dạy học của vấn 

đề.  

Pha thứ 2: HS hành động độc lập, tích cực, trao đổi, tìm 

tòi giải quyết vấn đề. Trong pha này thì việc HS sử 

dụng mạng kết nối và tư liệu học tập điện tử sẽ phát huy 
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tác dụng hiệu quả rõ ràng nhất. HS độc lập hành động, 

tìm kiếm giải pháp giải quyết  vấn đề. Trong quá trình 

đó, khi cần vẫn phải có sự định hướng của giáo viên. 

Thông qua mạng sẽ hỗ trợ HS trao đổi, thảo luận khi tự 

học ở nhà.  

- Pha thứ 3: Tranh luận, thể chế hoá, vận dụng tri thức 

mới.  Việc HS nộp trước sản phẩm qua mạng cũng giúp 

cho giáo viên có thời gian xem và tổng hợp trước các 

vấn đề mà HS làm được và chưa làm được. Từ đó giúp 

HS rút ra những kiến thức mới. 

Để phát huy đầy đủ vai trò tích cực của HS trong hành 

động cá nhân và thảo luận tập thể nhằm giải quyết vấn 

đề cũng như vai trò của giáo viên trong việc tổ chức, 

kiểm tra, định hướng các hành động đó thì với mỗi 

nhiệm vụ nhận thức cần phải được thực hiện theo các 

pha như Bảng 1.1 (trang tiếp theo). 
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Bảng 1.1. Dạy học trực tuyến theo dạy học giải quyết vấn đề 

Các pha 

dạy học 

GQVĐ 

Nhiệm vụ 
Trực tiếp (Trên lớp) Trực tuyến (ở nhà) 

Giáo viên HS Giáo viên HS 

Pha thứ 

nhất: 
Chuyển giao 

nhiệm vụ, 

bất ổn hóa 

tri thức 

Nghiên cứu tình huống có 

tiềm vẩn vấn đề 

Nêu tình huống, chỉ dẫn 

HS sử dụng mạng máy 

tính. 

Nghiên cứu tình 

huống (đối với tình 

huống là thí 

nghiệm, mô hình 

vật thật…) 

Tổ chức tư liệu, lựa 

chọn tình huống,..đưa 

lên mạng 

Nghiên cứu tình 

huống qua mạng 

Xác định vấn đề  Tổ chức thảo luận về 

tình huống, xác định vấn 

đề 

Trao đổi, xác định 

nhiệm vụ 

Giải đáp, hỗ trợ qua 

mạng (email, forum, 

chat room) 

Lập kế hoạch giải 

quyết vấn đề 

Pha thứ 2: 
HS hành 

động độc 

lập, trao đổi 

tìm tòi giải 

quyết vấn đề 

Giải quyết vấn đề:  suy 

đoán, thực hiện giải pháp 

Tổ chức làm việc nhóm Làm việc nhóm: 

Giải quyết vấn đề:  

suy đoán, thực hiện 

giải pháp 

Giải đáp, hỗ trợ qua 

mạng (email, forum, 

chat room) 

Trao đổi, suy 

đoán, thực hiện 

giải pháp 

Kiểm tra, xác nhận kết 

quả: xem xét sự phù hợp 

của lí thuyết và thực 

nghiệm 

Hố trợ HS kiểm tra kết 

quả bằng thí nghiệm tại 

phòng Lab 

Kiểm tra kết quả 

bằng thí nghiệm tại 

phòng Lab 

Giải đáp, hỗ trợ qua 

mạng (email, forum, 

chat room) 

Kiểm tra kết quả 

bằng phần mềm 

trên máy tính 

Pha thứ 3: 
Tranh luận, 

thể chế hóa, 

vận dụng tri 

thức mới 

Trình bày, thông báo, 

Thảo luận, bảo vệ kết quả 

Tổ chức thảo luận 

Thể chế kiến thức 

Trình bày, thông 

báo, thảo luận, bảo 

vệ kết quả 

Xem xét kết quả các 

nhóm, Giải đáp, hỗ trợ 

qua mạng 

Thông báo kết 

quả các nhóm, 

nộp  kết quả cho 

GV 

Vận dụng tri thức mới để 

giải quyết nhiệm vụ đặt ra 

tiếp theo 

Giao nhiệm vụ, hướng 

dẫn nghiên cứu 

Xác định nhiệm vụ Giải đáp, hỗ trợ qua 

mạng (email, forum, 

chat room) 

Vận dụng tri thức 

mới để giải quyết 

nhiệm vụ 
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2.2.1.2. Dạy học trực tuyến theo dạy học trải nghiệm 

Kolb khuyến cáo 

trình tự của việc học theo 

mô hình học tập thực 

nghiệm cần tuân thủ trình 

tự của Chu trình, nhưng 

không nhất thiết phải khởi 

đầu từ bước nào trong Chu 

trình. 

 

 

 

 

 Đối với việc học, 

việc suy tưởng hàm ý sâu 

sắc rằng ta phải luôn tự hỏi 

và tự trả lời “việc học có 

tiến triển tốt đẹp hay 

không?”, và thuần túy sử 

dụng trực giác để trả lời 

câu hỏi đó. Trong quá trình 

suy ngẫm, và xa hơn nữa là 

ghi lại các suy tưởng ấy 

theo một cách tự nhiên và 

tự thân, ta sẽ rút ra được 

các bài học cũng như định 

hướng mới cho chặng 

đường học tập tiếp theo thú 

David Kolb đưa ả một mô hình học tập dựa trên 

trải nghiệm (experiential learning, thường được biết 

đến với cái tên Chu trình học tập Kolb) nhằm “quy 

trình hóa” việc học với các giai đoạn và thao tác được 

định nghĩa rõ ràng. Chu trình học tập Kolb gồm bốn 

bước được mô tả như hình 1.1:  

 

 

Hình 1.1. Chu trình học tập trải nghiệm  David Kolb 

Dưới đây là mô tả chi tiết hơn về các bước trong Chu 

trình Kolb: 

+ Kinh nghiệm Rời rạc (Concrete Experience) 

Người học có thể đã đọc một số tài liệu, tham dự bài 

giảng, xem một số video trên Internet về chủ đề đang 

học tập, hoặc đã thử làm thử theo hướng dẫn của một 

số bài giới thiệu nhập môn (tutorial) về chủ đề cần học, 

hoặc tự mình mò mẫm trong giây lát với máy móc 

trong phòng lab v.v. Tất các các yếu tố đó sẽ tạo ra các 

kinh nghiệm cho người học. Và trở thành “nguyên liệu 

đầu vào” của quá trình học tập. 

+ Quan sát có suy tưởng (Reflective Observation) 

https://duongtrongtan.files.wordpress.com/2012/01/kolb_simple.jpg
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vị và hiệu quả hơn. 

 

 

 

Chu trình này yêu 

cầu người học có một kỉ 

luật trong việc học thông 

qua việc lên kế hoạch, hành 

động và liên hệ ngược trở 

lại các lý thuyết. Công việc 

này mất nhiều thời gian, 

đối với việc học trên lớp 

khó thực hiện được,. 

 

Người học cần có các phân tích, đánh giá các sự kiện 

và các kinh nghiệm đã có. Sự đánh giá này cần tự suy 

tưởng về các kinh nghiệm đó, xem cảm thấy thế nào, 

có hiểu được hay không, có thấy nó hợp lý hay 

không.v.v. Một số hình thức suy tưởng (reflection) như 

tra cứu, phân tích, tổng hợp từ nhiều nguồn, đưa ra các 

đánh giá về kinh nghiệm vừa trải qua.  

+ Khái niệm hóa (Conceptualization) 

Sau khi có được quan sát chi tiết cộng với suy tưởng 

sâu sắc, người học tiến hành khái niệm hóa các kinh 

nghiệm đã nhận được. Từ kinh nghiệm, HS có các khái 

niệm, “lí thuyết mới”.  

+ Thử nghiệm tích cực (Active Experimentation) 

Ở giai đoạn trước, người học đã có được đúc rút từ 

thực tiễn, đó có thể coi như một giả thuyết, và ta phải 

đưa vào thực tiễn để kiểm nghiệm. 

Có thể kết hợp việc dạy trên lớp và trên mạng việc 

thực thi Chu trình Kolb như sau: 

Bước 1: Sau khi đọc đọc tài liệu trên mạng, thử làm, 

HS đã có những trải nghiệm ban đầu về vấn đề cần 

nghiên cứu. 

Bước 2: Thảo luận (trên mạng) về giải pháp, tham 

khảo các thảo luận khác  để rút ra kết luận.  

Bước 3: Thảo luận nhóm trên mạng, phác thảo giải 

pháp, khái quát lại thành “Quy trình” 

Bước 4: Thực hiện theo quy trình đã đề xuất tại phòng 

thí nghiệm, xưởng trường... và lặp lại Bước 1. 

Nhiệm vụ của GV và HS mô tả trong bảng 1.2. 
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Bảng 1.2. Dạy học trực tiếp và trực tuyến theo các bước dạy học trải nghiệm 

Các bước 

dạy học  
Nhiệm vụ 

Trực tiếp  (Trên lớp) Trực tuyến  (ở nhà) 

Giáo viên HS Giáo viên HS 

Bước 1:  Tạo/ 

khai thác  

Kinh nghiệm 

Rời rạc 

Trải nghiệm ban đầu về 

vấn đề cần nghiên cứu. 

 

Nêu nhiệm vụ, tình 

huống, chỉ dẫn HS  

Thử làm trên phòng thí 

nghiệm, xưởng trường 

Tổ chức tư liệu, 

lựa chọn tình 

huống,..đưa lên 

mạng 

Đọc tài liệu trên 

mạng 

Bước 2: 

Quan sát có 

suy tưởng 

Trao đổi, suy đoán, hình 

thành ý tưởng, thử tìm 

kiếm giải pháp 

Tổ chức làm việc nhóm Trao đổi, suy đoán, 

hình thành ý tưởng, thử 

tìm kiếm giải pháp 

Giải đáp, hỗ trợ 

qua mạng (email, 

forum, chat room) 

Thảo luận (trên 

mạng) về cảm giác, 

quy trình và phối hợp 

có chỗ nào không ổn. 

Bước 3: Khái 

niệm hóa  

 

Kết luận của toàn bộ quá 

trình suy tưởng, đề xuất 

giải pháp 

Tổ chức thảo luận 

Thể chế kiến thức 

Trình bày, thông báo, 

Thảo luận, bảo vệ kết 

quả 

Xem xét kết quả 

các nhóm, Giải 

đáp, hỗ trợ qua 

mạng 

Thảo luận nhóm trên 

mạng, phác thảo giải 

pháp, khái quát lại 

thành “Quy trình”, 

nộp  kết quả cho GV 

Bước 4  Thử 

nghiệm tích 

cực  

xác nhận hoặc phủ nhận 

các khái niệm, giải pháp.. 

từ bước trước 

Hỗ trợ HS thực hiện giải 

pháp 

Thực hiện theo quy 

trình đã đề xuất tại 

phòng thí nghiệm, 

xưởng trường 

Giải đáp, hỗ trợ 

qua mạng (email, 

forum, chat room) 

Thảo luận kết quả 

thử nghiệm 
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2.2.1.3. Dạy học trực tuyến theo dạy học dự án 

Savoie và Hughes 

miêu tả quá trình PBL như 

sau: 

1.  Xác định một vấn đề 

phù hợp với HS. 

2.  Liên kết vấn đề với thế 

giới của các em HS. 

3.  Tổ chức chủ đề xung 

quanh vấn đề/dự án, chứ 

không phải môn học. 

4. Tạo cho HS cơ hội để 

xác định phương pháp và 

kế hoạch học để giải quyết 

vấn đề. 

5. Khuyến khích sự cộng 

tác bằng cách tạo ra các 

nhóm học tập. 

6. Yêu cầu tất cả HS trình 

bày kết quả học tập dưới 

hình thức một dự án hoặc 

chương trình. 

 

 

Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy 

học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ 

học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. 

Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự 

lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác 

định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự 

án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết 

quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản 

của DHDA. 

Trong các lớp học PBL, các dự án thường được 

thực hiện bởi các nhóm nhỏ HS trong lớp, đôi khi là 

cả lớp và đôi khi bởi cá nhân một HS. Mục tiêu 

chính của dự án là để tìm ra câu trả lời về chủ đề do 

HS, giáo viên hoặc giáo viên cùng HS đặt ra. Khi 

HS nhận được bài tập hoặc những thông tin chi tiết 

về dự án của mình, các em sẽ quyết định cách thức 

giải quyết những vấn đề được đưa ra. Thường thì 

HS sẽ được yêu cầu phải đóng vai một nhà khoa 

học thực sự, một nhà kinh doanh, một nhà thám 

hiểm, một viên chức nhà nước hoặc nhà sử học.  

Dự án học tập cần được thiết kế cho HS linh hoạt, 

HS Sử dụng Internet để hỗ trợ họat động nghiên 

cứu, giao tiếp, cộng tác, giải quyết vấn đề và các kỹ 

năng của thế kỷ 21 như tạo ra các Blog, Wiki để HS 

trao đổi với nhau và giáo viên có thể theo dõi, đánh 

giá quá trình làm việc của HS, khả năng cộng tác. ( 

Bảng 1.3) 

 



13 

 

Bảng 1.3. Dạy học trực tiếp và trực tuyến theo các bước dạy học dự án 

Các bước 

dạy học 
Nhiệm vụ 

Giáp mặt (Trên lớp) Trực tuyến (ở nhà) 

Giáo viên HS Giáo viên HS 

Bước 1: 

Quyết định 

chủ đề 

Tổ chức các nhóm 

học tập và quyết 

định chủ đề 

Tổ chức thảo luận thống 

nhất lựa chọn chủ đề, dự 

án 

Các nhóm thống nhất lựa 

chọn chủ đề, dự án 

- Khảo sát nhu cầu 

của HS. 

Thực hiện khảo sát online 

Bước 2: 

Xây dựng 

kế họach 

thực hiện 

Lập kế họach thực 

hiện dự án 

Tổ chức thảo luận lập kế 

họach thực hiện dự án 

Lập kế họach thực hiện 

dự án 

Giải đáp, hỗ trợ qua 

mạng (email, forum, 

chat room) 

Sử dụng các Blog, Wiki để 

trao đổi với nhau và giáo 

viên lập kế hoạch thực 

hiện dự án 

Bước 3: 

Thực hiện 

 

Thực hiện dự án Hỗ trợ HS tạo sản phẩm 

trên phòng Lab, xưởng 

trường 

- Tạo một sản phẩm trên 

phòng Lab, xưởng 

trường (nếu cần)   

Theo dõi, giúp đỡ, 

đánh giá HS 

- Tạo một sản phẩm thể 

hiện kết quả học tập của 

HS -   

- Tự đánh giá sản phẩm  

Bước 4  

Đánh giá 

Đánh giá sản phẩm 

của HS  

Đánh giá sản phẩm của HS 

dựa vào các tiêu chí đánh 

giá đã xây dựng. 

Trình bày sản phẩm. đánh 

giá sản phẩm. 

Tổ chức cho HS 

Trình bày sản phẩm 

qua mạng 

Trình bày sản phẩm. đánh 

giá sản phẩm qua mạng 
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2.2.2. Một số gợi ý tổ chức và quản lí môi trường dạy học hiệu quả 

 

Tạo dựng lớp 

học thân thiện, tích cực, 

đoàn kết góp phần kích 

thích hứng thú học tập 

của HS.  

 

Việc quản lý lớp học trực tuyến là điều rất quan trọng để đạt 

được chất lượng học tập hiệu quả. Sự hiện diện của HS trong 

môi trường dạy học trực tuyến cần giáo viên quản lý hành vi 

và sự tương tác của họ trong môi trường trực tuyến.  

Một số hoạt động giáo viên nên thực hiện: 

Thiết lập một số quy tắc trong lớp học 

Xây dựng quy tắc trong lớp học trực tuyến là cần thiết, giúp 

cho việc quản lý lớp học hiệu quả hơn. Những yêu cầu có thể 

thực hiện: 

+ Thông báo cho HS biết cần làm gì trong giờ học. Chẳng 

hạn như: vào lớp đúng giờ, bật camera trong giờ học, tắt mic 

để giảm tiếng ồn, hoàn thành cuộc thảo luận trước thời gian 

cho phép... 

+ Giải thích ngôn ngữ, biểu tượng, cách tương tác. 

Xây dựng các mối quan hệ thân thiện 

Tạo mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học viên là một 

trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một môi 

trường học tập hiệu quả. HS có thể cảm thấy bị “cô lập” trong 

việc học trực tuyến và vì vậy giáo viên cần cố gắng tạo cơ hội 

để các học viên có cơ hội cộng tác làm việc nhóm, trao đổi 

nhiều hơn.  

Khuyến khích HS tham gia vào các hoạt động của lớp học 

Thiết lập một trải nghiệm học tập hấp dẫn cho HS và khuyến 

khích sự tham gia học tập tích cực. 

Đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu nhất quán 

Cần thiết lập các tiêu chuẩn trong môi trường học tập trực 

tuyến nhất quán. 

Tạo các thói quen 

Đơn giản hóa những điều cần thiết, nhất quán và lặp lại. 
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Ghi nhận thành tích của HS 

Ghi nhận các thành tích và thông báo cho HS nhận xét của 

giáo viên về quá trình học tập của họ. 

Sử dụng công nghệ phù hợp để tương tác 

Việc lựa chọn phần mềm phù hợp để ứng dụng cho dạy và 

học trực tuyến đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải 

thiện chất lượng lớp học. 

Loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung 

Trước khi vào lớp học, hãy yêu cầu HS đóng các tất cả các 

ứng dụng, trang web, các phần mềm… không liên quan đến 

lớp học.  

2.3. Sự chuyển đổi về phương pháp triển khai 

Xu hướng chủ yếu 

hiện nay vẫn là chuyển đổi 

nội dung từ khóa học trực 

tiếp (giáp mặt, truyền thống) 

sang một nền tảng công nghệ 

cho phép tiếp cận học tập 

trực tuyến. Tuy nhiên, việc 

thiết kế và triển khai các 

khóa học trực tuyến đòi hỏi 

một kich bản sư phạm và kịch 

bản công nghệ rõ ràng, chứ 

không phải là quá trình 

chuyển đổi cơ học từ lớp học 

trên lớp sang lớp học trên 

mạng Internet. 

Sự thay đổi về mô hình dạy học trong thế kỉ XXI, đặc 

biệt là dạy học trực tuyến được dựa trên những thành tựu 

mới nhất của CNTT. Sự ra đời của các hệ thống học liệu 

mở, các khóa học trực tuyến toàn cầu và xu hướng 

chuyển việc “học tập trong nhà trường” thành việc “học 

tập suốt đời”; “học tập trong cuộc sống” và “học tập cho 

mọi người”1. Các khóa học trực tuyến (OCW) đã phát 

triển thành hệ thống các “khóa học mở”, được liên kết 

bởi nhiều cơ sở đào tạo, phủ khắp mọi lĩnh vực của khoa 

học công nghệ, kinh tế, đời sống xã hội (MOOC) đang 

thu hút số lượng lớn người học trên toàn cầu. 

Việc chuyển đổi nội dung sẽ được triển khai trong môi 

trường trực tuyến tạo nhiều cơ hội tiếp cận đối với dạy và 

học. Đồng thời nó cũng đặt ra một số khó khăn, trở ngại 

và thách thức mới đối với người dạy và người học. 

Cấu trúc thành phần của khóa học trực tuyến, một mặt 

                                              
1 Cách tiếp cận trong học tập được UNESCO khuyến cáo trong thế kỉ 21: Life-long learning, Life-wide learning 

và Learning for All.  
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vẫn tuân thủ những nguyên tắc về xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo nói chung, mặt khác cũng cần đáp 

ứng sự linh hoạt, dễ tiếp cận, dễ điều chỉnh do yếu tố tích 

hợp công nghệ mang lại.  

Việc thiết kế khóa học trực tuyến cần đáp ứng nguyên 

tắc: 

• Đảm bảo sự linh hoạt trong thiết kế khóa học (theo tiếp 

cận mục tiêu, khả năng liên kết chéo, tiếp cận mở, đa 

định dạng về nội dung, đa chức năng trong sử dụng công 

cụ công nghệ..); 

• Đảm bảo quá trình cá nhân hóa: kết cấu khóa học trực 

tuyến cần được tổ chức rõ ràng, vừa đảm bảo tính chung 

và riêng. Thực chất khi tham gia khóa học, mỗi người 

học lại đang trải nghiệm khóa học của riêng mình, cho 

chính mình; không có sự áp đặt, khuôn mẫu nào trong 

việc tiếp cận khóa học đối với HS... Do đó, cần có kịch 

bản cấu trúc tổ chức khóa học một cách phù hợp, khoa 

học để khuyến khích sự tham gia của HS và tạo điều kiện 

hỗ trợ học tập hiệu quả. 

2.4. Xây dựng và phát triển kho học liệu số 

Không chỉ dừng lại 

ở việc “số hóa văn bản” hay 

“học liệu mở” như trước 

đây, các ứng dụng “game 

hóa” (Gamification) tăng cơ 

hội nhập vai (Immersive) và 

nhúng người học vào các môi 

trường thực-ảo để giải quyết 

vấn đề; mô phỏng thực tế 3D 

(3D simulation), hoạt hình 

Cùng với sự bùng nổ của công nghiệp nội dung số 

(Digital Content Industry), lĩnh vực giáo dục nói chung 

và phát triển học liệu số nói riêng đang đứng trước cơ 

hội phát triển mạnh mẽ.  

Các nguồn dữ liệu thông tin, nội dung kiến thức giáo 

dục “đầu vào” được số hóa (thiết kế, sản xuất, xuất bản, 

lưu trữ) và chuyển giao qua công cụ số (đầu ra) nhằm 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về “đa giác quan hóa” 

và tương tác cho HS. 

Các học liệu số được phát triển trên nền tảng, công cụ 
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(Animation), tạo ảnh 

(Hologram), tạo video, bài 

giảng bằng trí tuệ nhân tạo, 

E-book tương tác…đã giúp 

học liệu số  

số theo nguyên tắc giàu nội dung, đa định dạng, tương 

tác mạnh, tái sử dụng, dễ tiếp cận, tra cứu, chia sẻ và 

đóng góp… học liệu số dần trở thành mục tiêu, phương 

tiện hữu hiệu trong các quá trình giáo dục (Hình 1.2). 

 

 

Hình 1.2. Yêu cầu số hóa học liệu 

2.5. Những yêu cầu về năng lực công nghệ đối với giáo viên 

 

Tài liệu của 

UNESCO đã mô tả rằng giáo 

viên cần phát triển kĩ năng 

CNTT qua các giai đoạn: sử 

dụng thông thạo các công cụ 

cơ bản rồi đến các công cụ 

phức tạp. Việc sử dụng hiệu 

quả các công cụ này phụ 

thuộc vào kĩ năng sư phạm 

và tâm thế của giáo viên. 

Bộ “Tiêu chí sử dụng CNTT trong giảng dạy ở cấp quốc 

gia” (National Educational Technology Standards, 2008 - 

NETS) xuất bản bởi “Hiệp hội ứng dụng CNTT trong 

giáo dục” (Information Society for Technology in 

Education - ISTE) và “Tiêu chí về năng lực sử dụng 

CNTT của giáo viên” do UNESCO (2008) phát hành. 

Các tài liệu này đã chỉ ra một cách rõ ràng những kĩ năng 

mà giáo viên cần có để ứng dụng CNTT thành công vào 

dạy học (Hình 1.3).  
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Hình 1.3. Bộ khung ICT-CST của UNESCO (UNESCO, 2008) 

3. Một số mô hình dạy học trong môi trường trực tuyến 

3.1. Dạy học trực tuyến đồng thời theo thời gian thực  

 Học tập đồng bộ bao 

cho phép tất cả mọi người học 

tập cùng một lúc, nhưng không có 

nghĩa là mọi người phải ở cùng 

một vị trí. Có nghĩa rằng có thể 

học cùng nhau trong cả môi 

trường trực tuyến và trực tiếp. 

Khóa học đồng thời (Synchronous course): các hoạt 

động học tập được diễn ra trong môi trường mạng 

trực tuyến, tại cùng một thời điểm được ấn định 

theo lịch trình dạy học từ trước. 

Học tập đồng thời/đồng bộ (Synchronous) là hướng 

dẫn và cộng tác trong "thời gian thực", tiến hành 

đồng thời các hoạt động dạy học, thông qua mạng 

Internet (Giảng bài trực tiếp online; Thảo luận, trao 

đổi, hội nghị được truyền trực tiếp, Chia sẻ video 

trực tuyến; Chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trực tuyến; 

Sử dụng bảng trắng trực tuyến; Hoạt động tương tác 

trực tuyến: nghe, xem, phát biểu, chat…). 

3.2. Dạy học trực tuyến không đồng thời theo thời gian thực 

  

 Học tập không đồng bộ 

Khóa học không đồng thời (Asynchronous course): 

các hoạt động học tập được diễn ra trong các thời 

điểm khác nhau, kể cả ngoại tuyến (offline) và trực 
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cho phép HS không hạn chế số 

lần tái sử dụng các tài nguyên, 

học liệu số, bài giảng; thực hiện 

các hoạt động học tập trên nền 

tảng kết nối với các yếu tố mọi 

nơi, mọi lúc, trên các thiết bị di 

động khác nhau, thực hiện các 

hoạt động ngoài giờ lên lớp trực 

tuyến “trong thời gian thực”…) 

tuyến (online): các công cụ công nghệ cho phép lưu 

giữ và chia sẻ sản phẩm, kết quả hoạt động dạy học, 

tích hợp các công cụ đánh giá của tất cả HS. 

Học tập trực tuyến không đồng bộ (Asynchronous) 

là hình thức tổ chức dạy họ mà sử dụng các chức 

năng của các hệ thống hỗ trợ học tập, quản lí học 

tập, quản lí nội dung…thu hút sự tham gia của người 

học nhưng có khả năng cho phép “trì hoãn” dựa trên 

các nền tảng kết nối Internet. Đặc biệt, ở phương 

thức này yêu cầu, sự “hiện diện” của người dạy 

(người hướng dẫn) là không bắt buộc. 

3.3. Dạy học trực tuyến đa nền tảng (kết hợp nền tảng web, App, thiết bị di động) 

Các hoạt động dạy học 

được diễn ra trong môi trường ảo 

(Virtual classroom) với các hoạt 

động mô phỏng và tái tạo (video 

bài giảng, phần mềm mô phỏng, 

giao tiếp gián tiếp thông qua các 

công cụ Multimedia). 

Trong quá trình học tập không đồng bộ, việc học 

không nhất thiết phải ở cùng thời điểm, với cùng 

thiết bị, công cụ. Cách dạy học này cho phép người 

học và người dạy thực hiện các tác vụ đa dạng, linh 

hoạt và đa mục đích (học với bất kì ai, cái gì, ở đâu, 

khi nào…; học tập mang tính cá nhân hóa và thích 

ứng cao độ; học tập được diễn ra trong các môi 

trường thực-ảo đan xen, tăng tính trải nghiệm đắm 

chìm; với các công cụ kết nối ngoại vi đa dạng…). 

4. Tổ chức dạy học trực tuyến trong nhà trường 

4.1. Vai trò và chức năng của Ban giám hiệu trong dạy học trực tuyến 

 Lãnh đạo các trường 

có trách nhiệm lớn về chương 

trình và phương pháp dạy học 

trực tuyến. Cần tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc hợp tác, tranh 

luận, đáp ứng nhu cầu nâng cao 

Sự ủng hộ, hỗ trợ của Ban giám hiệu là thành phần 

thiết yếu và quan trọng của các hoạt động dạy học trực 

tuyến. Giáo viên, đội ngũ hỗ trợ và quản lý có thể bàn 

luận và cùng đưa ra những điều kiện thuận lợi cho việc 

học trực tuyến.  

Phát triển kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cũng 

như hạ tầng CNTT phù hợp là thành phần vô cùng 
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trình độ của giáo viên và quản 

lý nguồn lực sẵn có để hỗ trợ 

việc học của HS.  

 

quan trọng trong chiến lược tổng thể ứng dụng CNTT 

vào giảng dạy của giáo viên. 

Việc thực thi kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn 

lực và hỗ trợ CNTT cần phải được tiến hành thông qua 

một kế hoạch được phác thảo chi tiết, kĩ lưỡng. Việc 

thi hành kế hoạch cũng cần được giám sát và xem lại 

thường xuyên.  

Ngoài sự hỗ trợ của lãnh đạo, một điều kiện đủ khác là 

xây dựng các nhóm phát triển chuyên môn, học liệu 

số, các nền tảng CNTT, tạo ra điều kiện thuận lợi 

cho việc dạy học trực tuyến và từ đó mang lại cơ hội 

học tập tốt hơn cho HS.  

Cơ chế động viên, khen thưởng đối với việc học tập 

nâng cao khả năng CNTT của giáo viên là một điều 

kiện đủ quan trọng khác và là một phần hữu cơ của 

hoạt động đánh giá cán bộ trong trường.  

Nhà trường có thể hỗ trợ tài chính để giúp cán bộ tăng 

cường khả năng sử dụng CNTT trong giảng dạy, học 

tập và quản lý dạy học trực tuyến.  

4.2. Vai trò và chức năng của Tổ chuyên môn trong dạy học trực tuyến 

 Việc lựa chọn và sử 

dụng phần mềm hỗ trợ việc 

dạy học cũng quan trọng như 

việc lựa chọn phần cứng 

chung trong bộ môn là quan 

trọng. CNTT sẽ trở nên vô 

dụng nếu không có các phần 

mềm và không có phương 

pháp sử dụng thích hợp.  

Chiến lược dạy học trực truyến trong trường đòi hỏi 

phải có một đội ngũ các chuyên gia hỗ trợ việc đổi 

mới PPDH, sử dụng CNTT. Nhiệm vụ của tổ chuyên 

gồm hỗ trợ giáo viên như: hỗ trợ thiết kế chương trình, 

hỗ trợ kỹ thuật hay hỗ trợ việc tạo ra các sản phẩm 

media… Một yếu tố của cơ sở hạ tầng công nghệ là 

đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật. Nói một cách khác, chúng ta 

phải có một đội ngũ gồm các kỹ thuật viên, giáo viên 

và có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm đáp 

ứng yêu cầu của dạy học trực tuyến. 



21 

 

Để hỗ trợ hiệu quả việc dạy và học, chúng ta phải sử 

dụng một số công cụ phần mềm phù hộ với bộ môn. 

Việc lựa chọn, cài đặt, cấu hình và quản lí các công cụ 

này đảm bảo phát triển khả năng hỗ trợ việc dạy và 

học trong trường không chỉ trong phạm vi lớp học mà 

ở mọi nơi, mọi lúc. Hệ thống các công cụ này hỗ trợ 

ứng dụng CNTT trong lớp học, các khóa học kết hợp 

và các khóa đào tạo từ xa. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ 

quản lí các phương tiện kỹ thuật số, xây dựng khóa 

học, việc học và quản lí việc học. 

Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các nhóm 

phát triển chuyên môn, xây dựng kế hoạch công việc 

bồi dưỡng chuyên môn trong một cộng đồng sẵn lòng 

bàn bạc, học hỏi và xem xét. Điều này kết hợp với 

quan điểm chung, sự ủng hộ kịp thời của lãnh đạo sẽ 

tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng năng lực 

CNTT của giáo viên và từ đó mang lại cơ hội học tập 

tốt hơn cho HS.  

Để việc bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp dạy học 

trực tuyến được hiệu quả, cả điều kiện cần, điều kiện 

đủ để dạy học trực tuyến và phải được đáp ứng và cần 

được thường xuyên bổ sung, cập nhật. 

4.3. Vai trò và chức năng của giáo viên bộ môn trong dạy học trực tuyến 

Để tái sử dụng nguồn tài 

nguyên và tiết kiệm thời gian, 

chi phí, các giáo viên có thể 

chia sẻ ý tưởng với nhau. Xây 

dựng một kho lưu trữ học liệu số 

là cần thiết. 

Giáo viên cần sử dụng các công cụ để xây dựng nội 

dung bài giảng và tải lên mạng để HS có thể truy 

cập. Các tài nguyên này nên được chia sẻ giữa các 

khóa học cũng như giữa các giáo viên. 

Nguồn tài nguyên gồm phần mềm dạy học, video 

giờ dạy, phim và hình ảnh … là tài sản quý, do đó 

chúng phải được sử dụng lại trong các khóa học 
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khác và được những giáo viên khác sử dụng và cải 

tiến.  

Cần xây dựng kho lưu trữ học liệu số và cả các 

đường link dẫn đến trang web của tác giả khác, liên 

kết với hệ thống quản lí việc học và cho phép giáo 

viên sử dụng các nguồn trong kho lưu trữ. 

Việc tổ chức môi trường làm việc hợp tác giúp các 

giáo viên chia sẻ nguồn tài nguyên, lên kế hoạch và 

cùng làm việc trong các dự án chung. Hệ thống như 

vậy cũng cho phép thành lập nhóm và theo dõi hoạt 

động của nhóm. Những hệ thống như vậy có thể 

chứa các Blog, Wiki, phần mềm chia sẻ thông tin và 

các công cụ liên lạc… Các công cụ này quan trọng 

trong việc hỗ trợ phương pháp dạy lấy người học 

làm trung tâm vì nó cho phép HS hợp tác cùng học 

tập. 
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PHẦN 2 

KĨ NĂNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN 

1. Dạy học trực tuyến và giờ học (bài giảng) trực tuyến 

 Quá trình dạy học 

trực tuyến đòi hỏi giáo viên 

cần HIỂU đúng, LÀM đúng 

(đúng nội dung cần làm và 

đúng cách cần thực hiện) và 

DÙNG đúng công cụ khi 

triển khai các bài dạy trực 

tuyến. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, việc tuân 

thủ các qui định, hướng dẫn triển khai dạy học trực tuyến 

gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn mà giáo viên gặp 

phải chủ yếu theo những hướng sau: 

- Hệ thống quản lí học tập (LMS) chưa được triển khai 

đồng bộ trong các nhà trường; chưa có kho học liệu số 

dùng chung để hỗ trợ giáo viên; 

- Xây dựng kịch bản dạy học (giáo án) theo định hướng 

chuyển đổi sang dạy học trực tuyến; nhất là triển khai các 

bài dạy dựa trên nền tảng giao tiếp trực tuyến (“giáo án 

bài giảng online”); 

- Chuyển đổi các nội dung bài giảng sang định dạng kĩ 

thuật số phù hợp để thể hiện trên các nền tảng giao tiếp 

trực tuyến (“nội dung số”); sắp xếp, tổ chức lưu trữ các 

bài giảng chưa hợp lí; 

- Chuyển đổi phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với 

mục tiêu, nội dung bài giảng và đối tượng HS (“thao tác 

số”); 

-  Chuyển đổi các hoạt động giao tiếp, tương tác với HS 

cũng như với cha mẹ HS trên nền tảng số (“giao tiếp 

số”); 

- Tổ chức và quản lí môi trường học tập mang tính hợp 

tác, kết nối HS trên nền tảng số (“môi trường số”); 

- Sử dụng các công cụ, thiết bị, phần mềm hỗ trợ trong 

quá trình dạy học còn nhiều bỡ ngỡ (“công cụ số”). 

Về nguyên tắc, toàn bộ quá trình dạy học của giáo viên 

vẫn tuân thủ các nguyên tắc sư phạm, áp dụng các 
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phương pháp, hình thức tổ chức dạy học như trong bối 

cảnh dạy học trực tiếp trước đây, nhưng các cách thức tổ 

chức hoạt động đó đã được chuyển đổi sang môi trường 

số (có giao tiếp nhưng không có tiếp xúc, có diễn ra hoạt 

động dạy học nhưng thông qua/bằng các công cụ, thiết bị, 

giải pháp số…). Điều đó dẫn đến việc cần phải điều 

chỉnh, bổ sung và tăng cường thêm năng lực sử dụng 

công nghệ cho giáo viên, HS và thậm chí cả cha mẹ HS 

để hỗ trợ, duy trì việc học tập được thực hiện thuận lợi. 

Về bản chất, bài giảng trực tiếp và bài giảng trực tuyến 

chỉ khác nhau ở cách trình bày và cách tiếp cận.  

 

 

 

Hình 2.1. Bối cảnh tổ chức bài dạy trực tuyến 
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2. Xây dựng môi trường dạy học trực tuyến kết nối, đa công cụ, đa nền tảng 

2.1. Chuyển đổi chương trình giáo dục nhà trường 

Trên tinh thần bám 

sát các yêu cầu thiết kế kế 

hoạch dạy học (Công văn 

số 5512/ BGDĐT-GDTrH 

về việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường, 

ngày 18 tháng 12 năm 

2020), tài liệu đưa ra một 

số gợi ý về cách triển khai 

bài giảng trực tuyến. 

Trong tài liệu này, các 

khái niệm như “Giờ học 

trực tuyến”, “Tiết học trực 

tuyến” “Bài giảng trực 

tuyến” được xem xét dưới 

góc độ quá trình tổ chức 

hoạt động dạy học một đơn 

vị kiến thức (theo chương 

trình giáo dục và sách giáo 

khoa) dựa trên nền tảng 

số, có sử dụng công cụ, 

thiết bị số 

Việc cấu trúc lại bài giảng trực tuyến theo tiếp cận 

công nghệ số giúp cho giáo viên: 

- Chủ động, linh hoạt, tăng khả năng áp dụng đa dạng 

các công cụ công nghệ để triển khai phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học (trong giờ học và ngoài giờ 

học trực tuyến, khai thác hiệu quả chức năng của hệ 

thống LMS); 

- Phân bổ thời gian triển khai giờ học trực tuyến một 

cách hợp lí (khắc phục tư duy hiện nay là “video hóa” 

hoạt động dạy học trực tiếp, “thu nhỏ bảng đen” vào 

màn hình hiển thị). 

- Tăng cơ hội hỗ trợ HS, dạy học phân hóa và cá nhân 

hóa (nội dung số dành cho dạy học toàn lớp/ nội dung 

số dành cho nhóm HS hoặc cá nhân HS được phân 

phối linh hoạt dựa trên nền tảng số) 

- Tăng cơ hội học tập tích cực cho HS, khắc phục khó 

khăn khi giao tiếp trong môi trường số bằng công cụ 

số;  

- Kích thích tính chủ động của HS thông qua các công 

cụ tương tác số (tạo tâm lí an toàn khi được ẩn danh, 

có thể thay đổi phương án trả lời câu hỏi dễ dàng, có 

thể làm bài tập, thực hành thao tác lặp đi lặp lại nhiều 

lần, chia sẻ ý kiến linh hoạt nhờ công cụ số); 

- Tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, với bất kì điều 

gì… trên các thiết bị đa dạng (máy tính, điện thoại 

thông minh, máy tính bảng…); 

- Thiết kế các bài tập thực hành, bài kiểm tra, các 

nhiệm vụ học tập bằng nhiều định dạng khác nhau, dễ 

dàng chia sẻ trên nền tảng số… 
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2.2.  Kết nối học liệu số 

 Với các đặc điểm giàu 

nội dung, đa định dạng, tương 

tác mạnh, tái sử dụng, dễ tiếp 

cận, tra cứu, chia sẻ và đóng 

góp… học liệu số dần trở thành 

mục tiêu, phương tiện hữu hiệu 

trong các quá trình giáo dục. 

 

Dạy học trực tuyến đòi hỏi sử dụng tài liệu kỹ thuật số   

và cung cấp quyền truy cập cho tất cả HS.  Các tài liệu 

kỹ thuật số có vai trò kết nối với nội dung và hoạt 

động học tập trong chương trình giảng dạy. 

Khi tích hợp các tài nguyên học tập kỹ thuật số trong 

dạy học, cần suy nghĩ về các câu hỏi: 

- HS sử dụng các nguồn học tập kỹ thuật số bên ngoài 

lớp học như thế nào? 

- Những rào cản nào khiến HS không thể tiếp cận 

những nguồn tài nguyên kĩ thuật số? 

- Những thách thức nào mà HS không có Internet ở 

nhà phải đối mặt? 

- Có thể khai thác các tài nguyên học tập kỹ thuật số ở 

đâu? 

 

Không chỉ dừng lại ở việc “số hóa văn bản” hay “học liệu mở” như trước đây, các ứng dụng 

“game hóa” (gamification) tăng cơ hội nhập vai (immersive) và nhúng người học vào các môi 

trường thực-ảo để giải quyết vấn đề; mô phỏng thực tế 3D (3D simulation), hoạt hình 

(animation), tạo ảnh (hologram), tạo video, bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo, E-book tương 

tác…đã giúp học liệu số không chỉ còn thuần túy cung cấp thông tin, nội dung học tập mà còn 

tạo khả năng tương tác mạnh với những nội dung đó cho người học. 

 

2.3. Kết nối kênh giao tiếp, tương tác 

 Kênh tương tác, giao 

tiếp giải quyết các mối liên hệ 

trong lớp học giữa các HS và 

giáo viên. Đối với HS, sự hứng 

thú và mối quan hệ thân thiện sẽ 

Sự tham gia học tập của HS được tạo thành từ nhiều 

thành phần: hành vi, cảm xúc, quan hệ và nhận thức. 

Công nghệ kỹ thuật số có thể là công cụ mạnh mẽ giúp 

thúc đẩy sự tham gia của HS, thu hút HS học tập, bao 

gồm: 

+ Tạo mối quan hệ với bạn cùng lớp; 
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khuyến khích thực hiện các bài 

tập trong một môi trường ảo. 

 

+ Hợp tác với cha mẹ, liên quan đến gia đình; 

+ Đưa ra phản hồi. 

Kết nối kênh giao tiếp, tương tác để theo dõi sự tham 

gia kỹ thuật số của HS nhằm thúc đẩy sự tham gia của 

HS bằng cách khai thác nghiên cứu để tăng mức độ 

tương tác trong học tập.  

Các hệ quản lý học tập cung cấp thông tin về số lượng 

đăng nhập, số lượng bài đăng và số lần tương tác với 

tài liệu (số lần nhấp chuột mà HS thực hiện) cũng như 

xác định dữ liệu số nào được quan tâm nhất, kích hoạt 

được nhiều sự theo dõi và tham gia của HS trong môi 

trường trực tuyến. 

Trong lớp học trực tuyến đồng bộ, có thể thiết lập một 

thủ tục để HS hỏi và trả lời các câu hỏi bằng cách sử 

dụng tính năng trò chuyện của một công cụ hội nghị 

truyền hình như Zoom Meeting, Google Meet, MS 

Team… 

Trong học tập không đồng bộ, HS có thể cung cấp 

nhận xét trong một tài liệu được chia sẻ thông qua các 

công cụ kết nối, kênh tương tác như:  

+ Công cụ trực tuyến: hội nghị truyền hình, các tính 

năng đàm thoại trong học tập hệ thống quản lý học tập 

như nhắn tin, diễn đàn, trò chơi cộng tác… 

+ Sử dụng phòng trò chuyện nhóm nhỏ với các nhóm 

HS.  

+ Công cụ phản ánh như facebook, hệ quản lý học tập, 

đặt nó ở chế độ riêng tư cho chỉ HS và giáo viên hoặc 

cả lớp.  Yêu cầu đặt câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét về 

công việc của HS. 

+  Kết nối các hoạt động học tập với trải nghiệm và sở 

thích của HS bằng cách sử dụng bảng lựa chọn kỹ 
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thuật số cho phép HS để chọn các chủ đề mà họ muốn 

khám phá. 

+ Phát triển cộng đồng lớp học trực tuyến để hỗ trợ HS 

khi họ cộng tác các nhóm, tham gia vào các cuộc thảo 

luận, chia sẻ ý tưởng của họ với nhau và cùng xây 

dựng thuyết trình và dự án. 

2.4. Kết nối thiết bị hỗ trợ 

 Máy tính, máy tính 

bảng hoặc bảng vẽ điện tử là 

những thiết bị dạy học online để 

cài đặt các ứng dụng dạy học 

online như Zoom, Google Meet 

hay Microsoft Team… Các thiết 

bị này có cấu hình càng mạnh, 

càng tốt, tốc độ xử lý nhanh 

nhằm hạn chế tối đa hiện tượng 

giật, mất tín hiệu trong quá 

trình dạy học. 

HS có những đặc điểm hoàn cảnh học tập khác nhau, 

cần đánh giá xem có cần hỗ trợ hoặc tài nguyên bổ 

sung để HS học tập. Sử dụng các thiết bị hỗ trợ theo 

nhiều cách, chẳng hạn như thông qua các ứng dụng 

trên internet, trò chơi và mô phỏng… Vệc sử dụng các 

thiết bị hỗ trợ như điện thoại, máy tính bảng, bảng 

điện tử… để sáng tạo và thể hiện bản thân, cũng như 

khả năng phát triển và duy trì động lực học tập của 

HS. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ bảng trắng online 

trên các nền tảng hỗ trợ (Zoom, MS Teams, Google 

Meet…) 

- Sử dụng đồ dùng, đạo cụ trực quan sinh động, gần 

gũi với HS 

- Kết nối sẵn các thiết bị ngoại vi (nếu có điều kiện) 

như: bút điện tử, bảng vẽ điện tử, camera phụ… 

Những thiết bị dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy online hiệu quả 

Máy tính PC hoặc laptop 

Máy tính bàn hoặc laptop đều là thiết bị dạy học online phổ biến hỗ trợ thầy cô dạy học 

hiệu quả.  

Máy tính bảng, iPad 

có ưu điểm hơn máy tính laptop hoặc PC bởi tính tiện lợi, nhỏ gọn dễ mang theo, sử 

dụng mọi lúc, mọi nơi.  
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Bảng vẽ điện tử 

Bảng vẽ điện tử là một thiết bị dạy học online rất hiệu quả. Thay cho bảng, phấn truyền 

thống, giáo viên có thể dễ dàng viết các phương trình, công thức toán học phức tạp trên 

bảng và truyền tải kiến thức đến học trò một cách trực quan. 

Webcam hoặc camera 

Webcam và camera dạy học trực tuyến giúp bạn quay lại các hình ảnh của bạn trong 

suốt buổi học.  

Micro hoặc tai nghe kèm micro 

Có thể dùng micro hoặc tai nghe kèm micro để phát âm thanh trong quá trình dạy học 

online. Cần chọn micro có độ nhạy cao, có khả năng loại bỏ một số tạp âm xung quanh 

giúp âm thanh phát ra to, rõ ràng, chân thực. 

Điện thoại thông minh 

Có thể kết nối và chiếu màn hình trên máy tính và trình diễn. 

3. Các bước thiết kế giờ học trực tuyến 

3.1. Xây dựng mục tiêu theo tiếp cận hoạt động cho HS 

 Mục tiêu dạy học sẽ là 

căn cứ để đánh giá chất lượng 

học tập của người học và hiệu 

quả thực hiện QTDH về tổng 

thể. Mục tiêu phải nêu cụ thể 

những kiến thức, năng lực, 

phẩm chất mà HS cần đạt được 

sau tiết học, đặc biệt chỉ rõ mức 

độ, yêu cầu. 

Xét ở góc độ vi mô - tổ chức một quá trình dạy học cụ 

thể, mục tiêu dạy học được nhìn nhận như những kết 

quả mong đợi sau khi học xong của người học theo 

một kế hoạch dạy học đã lập sẵn. 

Với góc nhìn ở cấp vĩ mô, các mục đích dạy học có thể 

được hiểu như chuẩn đào tạo, cụm năng lực… Có thể 

được diễn giải như: 

+ Tính định hướng về kết quả cuối cùng mà người học 

cần phải làm được sau khi kết thúc bài học; 

+ Tổ hợp các kĩ năng và hành vi, giá trị, niềm tin…để 

thực thi các nhiệm vụ trong từng bối cảnh với các mức 

độ cụ thể; 

+ Tổ hợp các chỉ số về kiến thức, kĩ năng, thái độ, 

phẩm chất được hình thành theo những chuẩn được 

công bố trước và khả năng của cá nhân vận dụng 
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chúng trong thực tế; 

+ Sự “sẵn sàng” thực hiện hành động đáp ứng các yêu 

cầu chung, yêu cầu cụ thể trong từng bối cảnh theo 

chuẩn đã định trước. 

HS có những đặc điểm hoàn cảnh học tập khác nhau, 

cần đánh giá xem có cần hỗ trợ hoặc tài nguyên bổ 

sung để HS học tập. Sử dụng các thiết bị hỗ trợ theo 

nhiều cách, chẳng hạn như thông qua các ứng dụng 

trên internet, trò chơi và mô phỏng… Vệc sử dụng các 

thiết bị hỗ trợ như điện thoại, máy tính bảng, bảng 

điện tử…để sáng tạo và thể hiện bản thân, cũng như 

khả năng phát triển và duy trì động lực học tập của 

HS. 

Về tổng thể, có thể tham khảo thang Bloom điều chỉnh (2001) để xây dựng mục tiêu 

dạy học và tiêu chí SMARTER. 

 

Thang Bloom (2001) SMARTER 

Sáng tạo (Creating) 

Đánh giá (Evaluating) 

Phân tích (Analizing) 

Vận dụng (Applying) 

Hiểu (Understanding) 

Ghi nhớ (Remembering) 

S(Specific) Cụ thể, chi tiết 

M(Measurable) Đo, lượng được 

A(Achievable) Đạt được 

R(Realistic) Thực tế (kết nối) 

T(Time-scale) Hạn định thời gian 

E(Engagement) Hấp dẫn, thu hút 

 R(Relevant) Tương thích, phù hợp 

 

SMART là một trong những cách thiết lập mục tiêu hiệu quả nhất: 

 

Có hiểu biết 

Biết làm 

Phát triển 
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Specific: Mục tiêu cụ thể, rõ ràng và bởi vì được xác định đúng đắn ngay từ đầu, sẽ 

cần phải làm gì để đạt được chúng. 

Measurable: Mục tiêu phải có khả năng đo lường, cho phép theo dõi kết quả và quyết 

định xem đã đạt được mục tiêu chưa. 

Attainable: Có thể đạt được. Mục tiêu phải đảm bảo vừa nằm trong khả năng nhưng 

cũng cần một chút thách thức để thúc đẩy dạy học. 

Relevant: Các mục tiêu phải liên quan hoặc tác động trực tiếp đến lớp học, tạo ra thay 

đổi tích cực. 

Time-bound: Chia nhỏ các mục tiêu và giới hạn thời gian. 

3.2. Số hóa và thiết kế nội dung bài dạy theo tiếp cận hoạt động của HS 

 Việc sử dụng tài 

nguyên học liệu mở và các tài 

nguyên trực tuyến khác trong 

dạy học. Bao gồm những ví dụ 

trực quan và cách chúng được 

ứng dụng trong từng hoạt động 

học tập cụ thể có nhiểu trên 

Intetnet  

Về cơ bản, việc học trực tuyến là một quá trình tự học, 

trong đó nội dung đóng vai trò quan trọng và người 

học có thể tự học các ý tưởng nội dung chính chỉ bằng 

cách xem video hoặc đọc văn bản.  

Dạy học trực tuyến phải xác định rõ nội dung dạy học 

và phải biết cách giúp HS phát triển sự hiểu biết về nội 

dung trong môi trường học từ xa.  

Trong từng trường hợp dạy học cụ thể, để đảm bảo 

thực hiện đúng, đủ các yêu cầu về nội dung dạy học 

của chương trình đề ra, đảm bảo mục tiêu dạy học 

đồng thời dung hòa được những áp lực về thời gian, 

không gian, đối tượng, phương tiện, không phải nội 

dung nào cũng dạy trực trực tuyến được nên cần phải  

thực hiện quá trình “cấu trúc hóa” lại nội dung cho phù 

hợp với điều kiện dạy học cụ thể. 

Việc cấu trúc lại nội dung chương trình dạy học giúp 

cho người dạy: 

+ Tăng khả năng áp dụng đa dạng các phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học cá nhân, nhóm, tự học. 

+ Tăng cơ hội dạy học phân hóa (cho toàn lớp/ 
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nhóm/cá nhân) 

+ Tăng cơ hội học tập tích cực cho người học 

+ Kích thích tính chủ động của người học 

+ Thiết kế đa dạng các bài tập thực hành, tình huống 

có vấn đề, bài tập nghiên cứu... 

Một số gợi ý: 

+ Thay giải thích bằng lời bằng các videoclip ngắn, 

hình ảnh (lưu ý: cần chuẩn bị các videoclip phù hợp 

cho các hoạt động trước, trong và sau khi học) 

+ Sơ đồ hóa, bảng biểu, hình ảnh minh họa có hoạt 

hình, chuyển động 

+ Sử dụng công nghệ thiết kế học liệu: Đơn giản, tiện 

dùng, khả năng tái sử dụng nhiều lần (có thể sử dụng 

chính các sản phẩm của HS để làm dữ liệu đầu vào); 

Sinh động, phù hợp với lứa tuổi; Dễ tích hợp các công 

cụ với nhau (dễ liên kết); Liên tục điều chỉnh, bổ sung, 

cập nhật. 

3.3. Thiết kế cấu trúc các hoạt động tương tác với HS dựa trên công nghệ 

 Người dạy trực tuyến 

cần phải biết rõ về nội dung, 

nhưng trên hết, họ cần biết cách 

giúp người học hiểu sâu về nội 

dung và biết cách sử dụng các 

chiến lược hướng dẫn phù hợp 

với nội dung trong môi trường 

có công nghệ trung gian. 

 

Trong môi trường học tập trực tuyến, giáo viên đóng 

một vai trò quan trọng và đa diện trong việc hướng 

dẫn HS học tập. Do không có sự tiếp xúc trực tiếp, HS 

có khả năng mất phương hướng, giáo viên cần thiết lập 

sự hiện diện, khuyến khích phản ánh và tìm hiểu, mở 

rộng và sâu sắc hơn giao tiếp trực tuyến, đánh giá cả 

việc học tập và tương tác của cá nhân và nhóm, đưa ra 

những đánh giá quan trọng về mức độ đạt được kiến 

thức cụ thể của HS, khuyến khích những HS bị tụt hậu 

trong việc đăng bài, nhận biết khi nào và khi nào 

không nên can thiệp và tóm tắt việc học của HS 
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(Burns, 2011).  

Quá trình dạy học trực tuyến thường gặp khó khăn 

trong việc hướng dẫn phù hợp với từng HS. Việc thiết 

lập cách thức giao thoa giữa công nghệ, phương pháp 

sư phạm và nội dung có thể mang lại những trải 

nghiệm học tập có ý nghĩa cho HS; HS thể hiện các kỹ 

năng tự định hướng và quản lý thời gian để nâng cao 

hiệu quả học tập với sự hướng dẫn trực tuyến qua công 

nghệ (Burns, 2011).  

- Một nội dung bài gảng có thể chia làm 3 phần: phần 

học online trực tiếp, phần lồng ghép vào bài tập thực 

hành/trò chơi và phần giao bài tập về nhà (hoặc yêu 

cầu HS phải xem trước khi vào bài). 

- Game hóa nội dung. 

- Chia nội dung theo tiếp cận hoạt động có thứ tự gắn 

kết đảm bảo tính hệ thống; đánh dấu các file hoặc 

đường link tới học liệu số để tiện theo dõi. 

Ví dụ: Nội dung dạy học trong 10 phút được chia 

thành: 

Hoạt động 1: xem, nghe và tái hiện kiến thức cũ. 

Hoạt động 2: xem, nghe và suy ngẫm 

Hoạt động 3: Thảo luận trực tuyến, phát biểu ý kiến cá 

nhân; nhận xét câu trả lời của bạn; trình bày kĩ năng 

học được… 

Hoạt động 4: tổng kết, khen ngợi. 

Các cuộc thảo luận trực tuyến thường là “sợi dây ràng 

buộc” một tập hợp những người học cá nhân vào một 

cộng đồng học tập hợp tác. Nếu không có những cuộc 
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thảo luận như vậy, cơ hội học tập sẽ trở thành một nỗ 

lực cá nhân (Burns, 2011).  

 

Một số gợi ý lựa chọn công cụ tương tác trong dạy học trực tuyến 

 

Công cụ thông báo cùng một thông điệp cho tất cả người học 

Công cụ Chức năng Cân nhắc 

Email Có thể được theo dõi / lưu lại 

Có thể tìm kiếm 

Có địa chỉ email của người học 

chính xác không? 

Thông báo trên 

LMS  

Có thể theo dõi / lưu lại. Có thể 

tìm kiếm 

Người học có truy cập LMS thường 

xuyên không? 

 

Zalo 

FaceBook… 

Thông nhanh hơn thông tin liên 

lạc 

Tất cả NGƯỜI HỌC có trong nhóm 

không? 

 

Công cụ giao tiếp với từng người học 

Công cụ Chức năng Cân nhắc 

Email  Có thể được theo dõi / lưu lại Có 

thể tìm kiếm 

GV có địa chỉ email của HS 

không? 

Zalo, 

FaceBook… 

Thông tin nhanh  Giáo viên có “kết bạn” với 

NGƯỜI HỌC không? 

 

Tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến 

Công cụ Chức năng Cân nhắc 

Diễn đàn Thảo 

luận  

Có thêm không gian cho các cuộc 

thảo luận dài. 

Hữu ích nhất cho việc học tập của 

người học nếu các chủ đề thảo 

luận được thiết kế tốt và tạo điều 
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kiện học tập; Thiết lập các quy tắc 

tương tác (mic, máy quay phim, 

câu hỏi, gián đoạn) ; Sự hiện diện 

của giáo viên/ trợ giảng và khuyến 

khích phản hồi là chìa khóa thành 

công. 

Video chat  Sử dụng không đồng bộ - Các câu 

hỏi thường gặp; Trò chuyện trực 

tiếp băng thông thấp 

Mục đích trò chuyện cần được 

trình bày rõ ràng đối với người 

học; Thiết lập các quy tắc tương 

tác (mic, máy quay phim, câu hỏi, 

ngắt quãng)  

Zoom meeting 

MS Teams 

Google Meet 

Sử dụng đồng bộ 

Các kênh cho các chủ đề hoặc 

phiên khác nhau 

Chia sẻ màn hình  

Chia sẻ tệp;  

Trò chuyện văn bản trực tiếp,  

ghi âm; Mic và có thể sử dụng 

webcam cho tất cả những người 

tham gia 

Băng thông cao  

Thiết lập các quy tắc tương tác 

(mic, máy quay video, câu hỏi, 

gián đoạn)  

Người học có thể cần được hướng 

dẫn cách điều hướng nền tảng  

 

Thảo luận các nhóm nhỏ 

Công cụ Chức năng Cân nhắc 

Diễn đàn thảo 

luận 

Có thêm không gian cho các cuộc 

thảo luận dài 

Hữu ích nhất cho việc học của 

người học nếu các chủ đề thảo luận 

được thiết kế tốt  

Tài liệu được 

chia sẻ trên 

Google drive 

Trò chuyện (giao tiếp đồng bộ) và 

nhận xét (không đồng bộ) 

Tài liệu cho phép người học ghi 

lại cuộc trò chuyện hoặc làm việc 

trên văn bản được chia sẻ 

Người học phải có quyền truy cập 

và chỉnh sửa 
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Zoom meeting 

MS Teams 

Google Meet 

Sử dụng đồng bộ các kênh thông 

tin, chia sẻ màn hình, chia sẻ File.  

Trò chuyện văn bản trực tiếp ghi 

âm, Mic và có thể sử dụng 

webcam cho tất cả những người 

tham gia 

Băng thông cao  

Thiết lập các quy tắc tương tác 

(mic, máy quay video, câu hỏi, gián 

đoạn)  

Người học có thể cần được NGƯỜI 

DẠY chia nhóm  

Tổ chức làm việc cộng tác trực tuyến 

Công cụ Chức năng Cân nhắc 

Chia sẻ Tài liệu 

Google 

Trò chuyện (liên lạc đồng bộ) và 

nhận xét (không đồng bộ) 

Tài liệu cho phép người học ghi 

lại cuộc trò chuyện hoặc làm việc 

trên một văn bản được chia sẻ.  

Người học cân có kỹ năng xử lý 

văn bản, hiểu biết về cách sử dụng 

một tài liệu chia sẻ 

Wiki-công cụ 

trong LMS 

Người học để tạo ra hợp tác Yêu cầu rõ ràng hiểu biết về cách 

sử dụng tài liệu chia sẻ tài liệu  

 

Tổ chức người học làm việc cá nhân. 

Công cụ Chức năng Cân nhắc  

ổ đĩa Google Kiểm soát chia sẻ  

việc công việc đang tiến hành. 

Yêu cầu truy cập internet ở mức độ 

cao Yêu cầu truy cập internet 

Blogs Blogs: có thể tải xuống blog dưới 

dạng tài liệu để đọc ngoại tuyến 

Không cho phép cộng tác theo dõi  

Tài liệu Word Cho phép người học làm việc 

ngoại tuyến và chỉ chia sẻ phiên 

bản cuối cùng qua email, bài tập 

hoặc tài nguyên  

Yêu cầu kiểm soát phiên bản nếu 

quy trình lặp đi lặp lại 
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3.4. Thiết kế hoạt động kiểm tra đánh giá tương tác và thúc đẩy dựa trên công nghệ 

 Kiểm tra-đánh giá hình 

thành giúp hiểu rõ hơn về nhu 

cầu giảng dạy của HS và giúp 

HS biết mình cần tập trung vào 

lĩnh vực nào. Hãy suy nghĩ về 

cách có thể kết hợp các bài 

đánh giá hình thức thường 

xuyên vào khóa học trực tuyến. 

 

Học trực tuyến đã mở rộng khả năng đánh giá, nó cung 

cấp cho  giáo viên nhiều công cụ có thể sử dụng để 

giúp HS tương tác với tài liệu theo những cách mới và 

thú vị. 

Đánh giá có thể là bất kỳ nhiệm vụ hoặc hoạt động nào 

cho phép đánh giá sự tiến bộ của HS đối với kết quả 

học tập của khóa học.  

Các cách đánh giá có thể bao gồm: viết bài báo cáo, 

thực hiện dự án, viết nhật ký, làm việc nhóm, trắc 

nghiệm ...   

Cách thức thực hiện kiểm tra- đánh giá trong dạy học 

trực tuyến: 

- Lồng ghép nội dung kiểm tra trong quá trình dạy học 

(đánh giá quá trình) 

- Có thể tạo tương tác, kết nối trong nhóm HS. 

- Kiểm tra và phần thưởng (khen ngợi) 

- Chấp nhận các sản phẩm, kết quả thực hiện của HS 

trên các định dạng khác nhau (ví dụ: HS có thể quay 

video thực hiện nhiệm vụ sau đó gửi cho giáo viên 

đánh giá) 

Dưới đây là một số gợi ý: 

Tận dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật số. 

HS sử dụng những công cụ để thu thập thông tin và 

kiến tạo kiến thức. Có thể thiết kế các bài đánh giá sử 

dụng môi trường kỹ thuật số đáp ứng các mục tiêu học 

tập. Ví dụ: tổng hợp thông tin từ các tài nguyên dựa 

trên Web để trả lời câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề; Sử 

dụng các công cụ đa phương tiện nhu podcast, kể 

chuyện kỹ thuật số, công cụ lập bản đồ khái niệm) để 

trình bày sản phẩm của HS). 
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Nhắm đến tính xác thực. 

Để thiết kế các bài đánh giá xác thực, có thể lấy kiến 

thức và kỹ năng từ yêu cầu cần đạt của chương trình 

giáo dục phổ thông và áp dụng chúng vào những công 

việc kiểm tra-đánh giá.  

Có thể thiết kế các bài kiểm tra-đánh giá từ tình huống 

thực hay hư cấu. Xem xét liệu có thể cung cấp cho HS 

những phản hồi xác thực từ phần trình bày công việc 

của HS thông qua một phiên đồng bộ trực tiếp. 

Kết hợp làm việc hợp tác. 

Trong các khóa học trực tuyến, điều đặc biệt quan 

trọng là phải xây dựng ý thức cộng đồng học tập và 

kết nối. Một cách để làm điều này là giao các nhiệm 

vụ và dự án nhóm. Các dự án nhóm được thiết kế tốt 

giúp HS kết nối với nhau, tìm hiểu nội dung khóa học 

sâu hơn thông qua thảo luận và tranh luận, đồng thời 

xây dựng các kỹ năng quan trọng để làm việc theo 

nhóm. 

 

Một số khía cạnh của nhiệm vụ đánh giá 

Hình thức KT-ĐG trực tuyến KT-ĐG truyền thống 

Chủ đề  

  

  

Có thể trao đổi với HS Xác định trước 

Lựa chọn chủ đề hoặc tiêu điểm 
Không có sự lựa chọn chủ đề 

hoặc tiêu điểm 

HS định hướng làm chủ việc học 
Giáo viên định hướng mục tiêu 

khóa học 

Nhiệm vụ và 

bằng chứng 

  

  

Dựa trên kinh nghiệm của HS  
Dựa trên kinh nghiệm của 

những người khác 

Được chứng minh bằng lý thuyết Được chứng minh bằng thực tế 

Thiết lập mô phỏng Thiết lập thế giới thực 

Tham gia công Làm việc nhóm  Riêng biệt, cá nhân, cá thể 
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việc 

  

  

Sự hợp tác Sự cạnh tranh 

Lặp đi lặp lại Một lần 

Vật liệu có thể 

đánh giá 

  

  

Sản phẩm Tiến trình 

Bằng văn bản, sản phẩm Bằng lời nói, văn bản 

Hoạt động Sự phản xạ 

Bối cảnh đánh 

giá 

  

  

Không gian nhóm cộng đồng Không gian cá nhân riêng tư 

Không giám sát (giám thị) Được giám sát hoặc tăng cường 

Qua phương tiện trung gian công 

nghệ 

Không qua phương tiện trung 

gian công nghệ 

  

Ví dụ về các nhiệm vụ 

kiểm tra-đánh giá: 

- phân tích nghiên cứu tình huống 

- bài văn 

- đánh giá tài liệu 

- báo cáo về khảo sát thực tế 

- báo cáo đánh giá  

- bài nghiên cứu 

- nhật ký / nhật ký phản chiếu. 

- tóm tắt tài liệu 

- đánh giá phê bình bài viết 

- thư mục chú thích 

- kế hoạch / đề xuất dự án 

- sổ làm việc / sổ nhật ký 

- wiki 

- Blog 

- câu hỏi thi trả lời ngắn. 

 

Tiêu chí đánh giá có thể bao gồm: 

+ kỹ năng thực hành và thao tác 

+ năng lực áp dụng kiến thức lý thuyết và khái niệm 

để giải quyết vấn đề, và 

+ kỹ năng giao tiếp và giao tiếp gắn liền với khía 

cạnh xã hội của nhiệm vụ. 

Một số ví dụ phổ biến về thực hiện nhiệm vụ là: 

+ trình diễn các qui trình, sản phẩm 

+ đóng vai 

+ tham gia lớp học trực tuyến 

Việc ghi âm hoặc ghi hình về việc thực hiện các 

nhiệm vụ  thường được sử dụng để HS có thể xem lại 

kết quả học tập sau này. Sử dụng các công nghệ sẵn 

có trên điện thoại di động để tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc trình bày kỹ thuật số các nhiệm vụ nói, trình 

diễn. Bằng cách này, HS có thể tinh chỉnh và cải 

thiện hiệu suất của mình trước khi nộp bài và đăng 

trực tuyến bài làm của họ để đánh giá. 

Hoàn thành các nhiệm vụ viết thường được coi là 
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một phần quan trọng trong quá trình học tập của 

HS. Trong các nhiệm vụ viết, HS thể hiện sự hiểu 

biết của mình, trau chuốt nó khi họ xem lại các từ của 

mình trên trang web hoặc màn hình. Các nhiệm vụ 

như viết bài luận ngắn có thể được đặt thành một 

chuỗi tích hợp các bước hướng tới sản xuất một 

nhiệm vụ mở rộng, do đó tạo nền tảng cho quá trình 

tạo ra một sản phẩm viết có quy mô lớn hơn cho HS 

với phản hồi đánh giá ở mỗi bước trong quá trình 

thực hiện.  

3.5. Xây dựng giáo án số  

 Thiết kế các hoạt động 

có cấu trúc nhất quán và rõ ràng 

là điều quan trọng để giữ cho HS 

tham gia và tập trung học 

tập. Phác thảo tất cả các mô-đun, 

nhiệm vụ, công cụ, thời hạn hoàn 

thành, v.v. Điều này sẽ giúp xác 

định các chủ đề và sắp xếp chúng 

cho phù hợp với mục tiêu dạy 

học.    

Để đảm bảo thành công, đạt mục tiêu cho một tiết 

dạy, giáo viên cần phải thực hiện một chuỗi hoạt 

động từ khâu phân tích đối tượng, chuẩn bị, soạn 

giáo án, tâm thế, triển khai trên lớp đến thu thập 

thông tin phản hồi, đánh giá. 

Một bài học được thiết kế tốt cho việc giảng dạy trực 

tuyến giúp thúc đẩy quá trình học tập, duy trì và 

tương tác của HS.  

Duy trì sự chú ý của HS trong khi giảng dạy trực tiếp 

trên lớp là điều đủ khó. Làm thế nào giáo viên có thể 

tạo ra tác động tới HS khi giáo viên không ở đó?  

Xây dựng giáo án số là tạo một bản tổng quan, phác 

thảo tất cả các mô-đun, nhiệm vụ, công cụ, ngày 

hoàn thành, v.v. Sử dụng liên kết nhiều học liệu 

số vào các bài học. Phân đoạn nội dung bài 

học. Thiết kế các hoạt động tăng mức độ tương tác và 

“giữ chân” HS với sự hỗ trợ của công nghệ. 

 

 

Ví dụ mẫu giáo án dạy học trong môi trường công nghệ số 
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Bài học: 

Giáo viên 

Nội dung                                                                                               

Ngày:                          Tiết: 

Mục tiêu: 

 

 

Nội dung Hoạt động Thời gian Phương tiện hỗ trợ 

1. Xem, nghe bài 

 

 

 

 Zoom, MS 

Teams… 

2. Thực hành, trao đổi ý kiến 

 

 

 

 Kahoot, Padlet… 

3. Nhận xét, đánh giá 

 

 

 

 Quizizz, Padlet… 

4.  Hướng dẫn giao bài tập về 

nhà 

 

 

 Google Forms, 

Docs… 

Lưu ý: Các hoạt động có thể yêu cầu CMHS hỗ trợ thực hiện ngoài giờ lên lớp 
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PHẦN 3 

KĨ NĂNG DẠY HỌC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ 

 TRONG MÔI TRƯỜNG TRỰC TUYẾN  

 

1. Kĩ thuật triển khai giờ học trực tuyến  

1.1. Kĩ thuật mở đầu bài giảng 

  

“Mở đầu là một nghệ thuật vĩ 

đại” (Longfellow) 

- Phần mở đầu cần ngắn gọn, đi 

thẳng vào vấn đề, lựa chọn nội 

dung được thể hiện bằng định 

dạng Multimedia phù hợp 

- Tạo phần chuyển tiếp nhịp 

nhàng 

- Cần sáng tạo, tránh lặp lại 

- Chuẩn bị kho học liệu số 

phong phú, bao gồm videoclip, 

trò chơi tương tác, hình ảnh, sơ 

đồ, thông tin đồ họa 

(Inforgraphic) 

 

Phần mở đầu bài giảng bám sát các yêu cầu chung 

trong quá trình dạy học, các nguyên tắc sư phạm 

chung (tạo sự chú ý, thu hút sự tập trung, kỉ luật, kết 

nối nội dung bài học trước, dẫn dắt vào nội dung bài 

học mới…) nhưng được tổ chức bằng việc sử dụng 

nền tảng và các công cụ số.  

Vì các hoạt động giao tiếp được thể hiện trên màn 

hình, bằng các công cụ số nên giáo viên cần lưu ý: 

 Đảm bảo sự kết nối đường truyền, thiết bị 

 Đảm bảo sự sẵn sàng của HS trong “phòng học 

ảo” 

 Đảm bảo thao tác vận hành các thiết bị 

 Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung học liệu số đã 

chuẩn bị. 

 Khởi động sự tập trung của HS bằng công cụ 

số: thông qua màn hình và các thiết bị kết nối 

 

Ví dụ: 

Nội dung Hoạt động chuyển đổi Công nghệ 

Trực tiếp Trực tuyến 

Giới thiệu bài Kể chuyện trực tiếp Giới thiệu và chiếu 

Video (chiếu hình 

ảnh) 

Zoom/MS 

Teams/Google 

Meet 

Chức năng Chia sẻ 
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màn hình 

Đặt câu hỏi trực 

tiếp, yêu cầu HS trả 

lời 

Hiển thị câu hỏi 

trên màn hình 

Yêu cầu HS tương 

tác trên màn hình 

Yêu cầu HS trả lời  

Zoom/MS 

Teams/Google 

Meet 

Chức năng Bảng 

trắng/Chia sẻ màn 

hình 

Hộp Trò chuyện 

Trả lời bằng mã QR 

Code tương ứng 

với câu hỏi 

Các công cụ tương 

tác trực tiếp: 

Kahoot 

Mentimenter 

Padlet 

 

1.2. Kĩ thuật tổ chức hoạt động nhận diện, hình thành kiến thức mới 

Lưu ý: 

Các nội dung bài giảng trực 

tuyến nên được cấu trúc lại 

thành các “gói” nhỏ, tương ứng 

với các vấn đề/tình huống, 

nhiệm vụ mà HS phải thực hiện 

“Gói” nội dung nên được thể 

hiện bằng các định dạng số 

khác nhau tạo sự hấp dẫn, sinh 

động cho HS (Nội dung 1 = 

Video; Nội dung 2 = Slide PPT; 

Nội dung 3 = Sơ đồ…) 

Hoạt động nhận diện vấn đề chính của bài học được 

giáo viên thực hiện, dẫn dắt một cách linh hoạt nhằm 

hỗ trợ HS xác định rõ những gì cần tập trung lắng 

nghe, quan sát, ghi chép… để thực hiện các nhiệm vụ 

tiếp theo trong bài học. 

Do đó, giáo viên cần nêu rõ những kết quả mong đợi 

mà HS cần phải thực hiện thông qua các nhiệm vụ học 

tập. Trong “phòng học ảo” các nhiệm vụ này cần được 

thể hiện rõ trên màn hình hiển thị, kèm theo các hướng 

dẫn hoặc biểu mẫu cụ thể về cách HS thực hiện, các 

yêu cầu cần đạt về sản phẩm, hệ thống các câu hỏi cần 

phải trả lời… Tất cả các “sản phẩm” nhiệm vụ này cần 
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Câu hỏi kiểm tra, bài tập nhiệm 

vụ nên được thiết kế bằng công 

cụ số phù hợp tạo cơ hội dễ 

dàng tương tác cho HS (Ví dụ: 

câu hỏi kiểm tra ngắn trên 

Kahoot, thu thập ý kiến nhanh 

trên Padlet hoặc Mentimeter…)  

Không nên sử dụng quá nhiều 

công cụ số trong cùng một tiết 

dạy học trực tuyến 

  

 

được số hóa trước khi học, chuyển giao trước cho HS, 

đảm bảo rằng HS có thể sử dụng các công cụ công 

nghệ để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. 

Một số yêu cầu cần chuẩn bị trước khi triển khai: 

Chuyển đổi mục tiêu đã xây dựng (đã từng sử dụng 

khi thực hiện dạy học trực tiếp trước đây) sang mục 

tiêu thực hiện trong “môi trường số”, với “công cụ 

số”: HS cần thực hiện những thao tác (hành vi) thể 

hiện kĩ năng/năng lực thông qua những công cụ công 

nghệ nào? 

Xây dựng ý tưởng “chuyển đổi” thứ tự hoạt động: 

BIẾT-LÀM-PHÁT TRIỂN thành LÀM-BIẾT (bổ 

sung kiến thức)-PHÁT TRIỂN (yêu cầu HS tự tìm tòi, 

khám phá, xây dựng ý tưởng; giáo viên có thể bổ sung 

thông tin nếu cần; tổ chức thực hành, luyện tập nâng 

cao); 

Xây dựng ý tưởng tổ chức hoạt động tương tác, kết nối 

hợp tác nhóm trong “phòng học ảo”; 

Xây dựng bộ học liệu số, bao gồm: các nội dung cần 

trình bày, bảng biểu mẫu, câu hỏi kiểm tra đánh giá, 

tranh/ảnh/đồ họa… trên định dạng số; các đường link 

tham khảo (đã kiểm duyệt trước). 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Chuyển đổi hoạt động dạy học theo tiếp cận công nghệ 

Mục tiêu Hoạt động chuyển đổi Công nghệ 
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Trực tiếp Trực tuyến 

Nhận biết - Nêu được… 

-Trình bày được… 

- Copy/Paste vào 

văn bản 

- Gõ văn bản 

- Dùng công cụ 

tìm kiếm 

- Dùng PPT… 

Google Docs 

Google Search 

Chức năng Hộp Trò 

chuyện/Bảng trắng trên 

Zoom… 

Thông hiểu -Xác định được… 

- Giải thích 

được… 

- Dùng PPT 

- Dùng công cụ 

chú thích/bình 

luận/trao đổi… 

Google Docs 

Chức năng Hộp Trò 

chuyện/Bảng trắng trên 

Zoom… 

Vận dụng - Phân tích 

được… 

- Dùng công cụ 

đánh dấu 

- Dùng công cụ 

tương tác… 

- Dùng công cụ tạo 

video 

Google Docs 

Chức năng Hộp Trò 

chuyện/Chú thích/Dùng 

camera phụ/Bảng trắng 

trên Zoom… 

Vận dụng cao - Bình luận, đánh 

giá… 

- Dùng công cụ 

bình luận 

- Dùng công cụ đồ 

họa 

- Lưu trữ, chia sẻ 

file… 

Kahoot, 

Mentimeter/Padlet/Miro 

Google Drive 

1.3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động thực hành/luyện tập/vận dụng kiến thức (thảo luận, 

làm việc nhóm, làm dự án trực tuyến…) 

 Việc thúc đẩy các cộng 

đồng hợp tác như vậy thông qua 

các nhóm thảo luận trực tuyến 

đòi hỏi sự hỗ trợ có kỹ năng của 

người hướng dẫn, những người 

sử dụng các chiến lược để khơi 

gợi niềm tin và sự hiểu biết của 

người học. 

Các cuộc thảo luận trực tuyến thường là “sợi dây ràng 

buộc” một tập hợp những người học cá nhân vào một 

cộng đồng học tập hợp tác. Nếu không có những cuộc 

thảo luận như vậy, cơ hội học tập sẽ chỉ trở thành một 

nỗ lực cá nhân và cơ hội để học sâu hơn sẽ mất đi 

(Burns, 2011).  

Thiết kế nội dung làm việc nhóm hoặc vấn đề cần thảo 

luận: 
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+ Lựa chọn công cụ số phù hợp với bối cảnh, điều 

kiện (kết nối đường truyền), khả năng sử dụng công 

nghệ của HS (kết nối, kĩ năng gõ văn bản, thao tác sử 

dụng công cụ chức năng …) 

+ Xây dựng kịch bản triển khai: giao nhiệm vụ cho HS 

chuẩn bị trước hoặc triển khai trực tiếp trong giờ học 

trực tuyến 

+ Xây dựng các tiêu chí đánh giá, biểu mẫu hoạt 

động…gửi cho HS trước khi bài học diễn ra 

+ Triển khai và quản lí các hoạt động tương tác trực 

tuyến của HS khi thảo luận 

+ Đánh giá, nhận xét các kết quả sản phẩm: áp dụng 

đánh giá, tự đánh giá, cùng đánh giá, đánh giá đồng 

đẳng. 

+ Lưu lại sản phẩm, đóng gói theo định dạng số; có 

thể giao lại sản phẩm số này cho HS để xem lại. 

Công cụ hỗ trợ tổ chức làm việc nhóm trực tuyến: 

Nền tảng Chức năng hỗ trợ 

Nền tảng giao tiếp trực 

tuyến: 

Zoom 

MS Teams 

Google Meet 

Chia sẻ màn hình 

Bảng trắng 

Ghi chú trực tiếp 

Chia phòng (làm việc nhóm) 

Hộp trò chuyện… 

Tương tác trực tiếp: 

Miro 

DrawChat 

Padlet 

Bản đồ tư duy 

Ghi chú trực tiếp 

Tập hợp ý kiến… 

Giao tiếp xã hội: 

Zalo 

Facebook 

Giao tiếp đa định dạng 

Chia sẻ thông tin 

Lập kế hoạch 

Lưu trữ… 
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Chia sẻ dữ liệu: 

Google Docs/Drive 

Thinglink 

YouTube 

Chia sẻ dữ liệu 

Tương tác 

Trình bày thông tin đa định dạng… 

Khảo sát, thu thập ý kiến: 

Google Forms 

Mentimeter 

Zalo 

Khảo sát 

Lập lịch, kế hoạch 

Tương tác… 

 

1.4. Kĩ thuật tổ chức hoạt động tương tác, duy trì sự tham gia của HS 

 Để làm cho môi 

trường trực tuyến giống như 

một cuộc trò chuyện và thúc 

đẩy cảm giác thân thuộc, 

thông hoạt viên phải cung 

cấp hỗ trợ “bằng lời nói ngay 

lập tức” và “kịp thời”. 

 

 

Dạy học trực tuyến thường gặp khó khăn trong việc 

tạo ra một môi trường tương tác cởi mở, đặc biệt khi 

tạo mối liên hệ giữa HS với nhau. Giáo viên dạy trực 

tuyến phải dành thời gian để tổ chức hoạt động tương 

tác và duy trì bằng cách động viên HS, tư vấn cho họ, 

cung cấp hỗ trợ kịp thời, theo dõi hiệu suất của họ và 

cung cấp dịch vụ kèm cặp riêng và khác biệt.   

Trong “phòng học ảo” giáo viên có thể tích hợp các 

chức năng của nền tảng số, các thiết bị số để tổ chức 

các hoạt động cho HS một cách đa dạng, sinh động, 

đảm bảo được yếu tố kết nối, hợp tác. Sử dụng đồng 

bộ, hợp lí các công cụ số cho phép khắc phục một số 

thách thức của dạy học trực tuyến (so với dạy học trực 

tiếp) ở một số điểm sau: 

+ Triển khai tương tác đồng thời, tích hợp được các 

hoạt động của giáo viên và HS (giáo viên giảng bài, 

nêu câu hỏi, HS tương tác, trả lời, ghi chú, phát 

biểu…) 

+ Tạo cơ hội tương tác đa chiều: giáo viên - HS - 
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nhóm HS - nội dung 

+ Sử dụng thời gian một cách hợp lí cho từng hoạt 

động cụ thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Tích hợp công nghệ tăng khả năng tương tác đa chiều 

 

 

1.5. Kĩ thuật tổ chức hoạt động kết nối với cha mẹ HS 

 Trong thời kỳ đại dịch. 

Khi phụ huynh cần làm quen với 

việc dạy con ở nhà, họ cũng cần 

phải cân bằng việc làm việc ở 

nhà. Giáo viên cần hợp tác với 

phụ huynh theo cách mới để hỗ 

trợ việc giảng dạy từ xa. 

 

Trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra, việc trao đổi 

thông tin với tất cả các bên liên quan là điều cần thiết 

để có được sự rõ ràng, mục đích và định hướng học 

tập của HS. 

Khi HS thích nghi với việc học trực tuyến, phụ huynh 

phải hỗ trợ tạo ra môi trường học tập tại nhà. 

Kết nối với cha mẹ HS để trao đổi các phương pháp và 

tài nguyên liên quan đến học tập, hỗ trợ bổ sung hoặc 

các nguồn sẵn có cho HS để đáp ứng các nhu cầu học 

tập khác nhau. Thiết lập thông tin liên lạc thường 

xuyên với cha mẹ và gia đình để cung cấp họ thông tin 

có ý nghĩa về tiến bộ học tập của con họ. 

Hoạt động hợp tác với phụ huynh: 

HS với nội 

dung 

HS với 

GV 

HS với HS 

khác 

Tương 

tác/Gắn 

kết 
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+ Hỗ trợ những cảm nhận tích cực của con họ về 

trường học của họ, bạn học và giáo viên. 

+ Liên lạc với cha mẹ và gia đình để hiểu rõ hơn về 

cảm xúc và tương tác quan hệ. 

+ Trao đổi với cha mẹ và gia đình để hiểu rõ hơn về 

hành vi của con họ. 

+ Truyền đạt cả những kỳ vọng và sự tiến bộ với HS, 

phụ huynh và gia đình một cách thường xuyên. 

Để giảm bớt sự lo lắng của phụ huynh, nên tổ chức các 

buổi hướng dẫn phụ huynh các công cụ mà HS 

cần. Việc tổ chức các ngày hỏi đáp hoặc các cuộc họp 

trò chuyện video cụ thể cho các câu hỏi về công nghệ 

dành cho phụ huynh.  

Để gặp gỡ phụ huynh, có thể sử dụng các phươmng 

tiện công nghệ để tạo ra giao tiếp có thể tiếp cận đích 

thực với phụ huynh. 

 

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HS 

Google Voice/ Zalo 

Google Voice, được gắn với số điện thoại di động cá nhân, cho phép bạn tạo một số 

điện thoại, có thể chia sẻ với cha mẹ (để tránh sử dụng số điện thoại di động cá nhân). 

Ưu điểm:  Không cần nhiều thiết bị 

Nhược điểm: Kết nối với điện thoại di động riêng và đổ chuông vào điện thoại đó. 

ClassDojo 

ClassDojo là một ứng dụng quản lý lớp học mà giáo viên cũng có thể thông báo sự 

tiến bộ của HS với cha mẹ của họ. 

Ưu điểm:  Cho phép cha mẹ hình dung sự tiến bộ; cung cấp các hướng dẫn trực tuyến 

cho HS; các tính năng nhúng để hỗ trợ học tập từ xa. 

Nhược điểm:  Phụ huynh phải chọn tham gia lớp học. 

Remind 

Remind là một ứng dụng chọn tham gia gửi tin nhắn đến người đăng ký. Phụ huynh 
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đăng ký một lần và nhận được lời nhắc qua tin nhắn tới điện thoại di động của họ. 

Ưu điểm:  Có thể sử dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính; có thể gửi và 

nhận không giới hạn số lượng tin nhắn. 

Nhược điểm:  Cha mẹ phải chọn tham gia. 

Hệ thống quản lý học tập  

Hệ thống quản lý học tập, bao gồm cả Google Classroom và Seesaw, có các công cụ 

để thông báo tiến độ học tập của HS với phụ huynh. 

Ưu điểm:  Cho phép trực quan hóa tiến độ cho phụ huynh; dựa trên đám mây, vì vậy 

có thể truy cập từ tất cả các thiết bị. 

Nhược điểm:  Cha mẹ phải chọn tham gia; chỉ cung cấp các bản tóm tắt nội dung học 

tập trong lớp học. 

1.6. Kĩ thuật quản lí lớp học trực tuyến 

 Trên hết, hãy đảm bảo 

rằng bất kỳ hoạt động trực 

tuyến nào, giáo viên đang yêu 

cầu người học của mình  tương 

tác với, có liên quan, có ý nghĩa 

và  một phần không thể thiếu 

trong quá trình học tập của 

HS. Nếu một hoạt động trực 

tuyến không hỗ trợ trực tiếp cho 

nhiệm vụ đánh giá, HS thường 

sẽ không làm điều đó.  Đảm bảo 

rằng mọi hoạt động trực tuyến 

đều phù hợp một cách xây dựng 

với kết quả học tập và đánh giá 

trong lớp 

Sự tham gia tích cực cũng giúp giữ cho HS quan tâm 

và làm việc trong khóa học, đặc biệt là trong các khóa 

học chủ yếu hoặc hoàn toàn trực tuyến, trong đó HS có 

ít hoặc không gặp mặt trực tiếp. Việc thường xuyên để 

nhắc nhở HS về các yêu cầu tham gia khóa học, bài 

tập sắp tới, hội thảo trên web và ngày đến hạn là cần 

thiết. 

Tổ chức và quản lý lớp học trực tuyến luôn đảm bảo 

tính kỷ luật, cho phép sự linh hoạt và khả năng tiếp 

cận nhiều đối tượng đa dạng. Giáo viên nên tìm hiểu 

sự khác biệt của HS và cố gắng dạy và hỗ trợ họ cho 

phù hợp. Giáo viên nên: 

+ tạo ra nhiều cơ hội để làm quen và hiểu được quan 

điểm và nhu cầu của HS. 

+ HS không thể nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể hoặc nghe 

giọng điệu của giáo viên. Kết hợp hình ảnh giầu cảm 

xúc có thể giúp HS hiểu giáo viên hơn. 

+ nên theo dõi sự tiến bộ của HS, kiểm tra hàng tuần, 
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để xem liệu HS có đang theo kịp tiến độ học tập 

không. 

+ trả lời và cho điểm và nhận xét cho HS kịp thời. 

+ cung cấp ít nhất 2 cách để HS giao tiếp với bạn, ví 

dụ như qua email và thông qua LMS (Hệ thống Quản 

lý Học tập). 

1.7. Kĩ thuật duy trì và quản lí cảm xúc tích cực 

 Cảm xúc tích cực sẽ 

giúp HS: 

+ Giảm căng thẳng, bớt suy 

nghĩ vẩn vơ, vô căn cứ; 

+ Có được một sức khỏe tinh 

thần và thể chất tốt hơn;  

+ Có thêm một niềm tin, sự tự 

tin mạnh mẽ; 

+Nhìn mọi thứ trở nên lạc quan, 

tươi đẹp hơn;  

+ Cảm thấy hạnh phúc hơn;  

+ Dễ dàng chia sẻ với mọi 

người hơn;  

+ Ra quyết định quan trọng một 

cách thông minh hơn. 

 

Cảm xúc tích cực là một thái độ tinh thần khi luôn chủ 

động mong đợi những kết quả tốt đẹp và thuận lợi 

nhất. Tạo ra những suy nghĩ, chuyển hóa chúng thành 

những nguồn năng lượng thúc đẩy hành động biến 

thành hiện thực. 

Hãy bắt đầu duy trì cảm xúc tích cực từ những nguyên 

tắc đơn giản sau: 

+  Sử dụng những từ ngữ tích cực khi giao tiếp 

+ Cố gắng loại bỏ tất cả những cảm giác không tích 

cực 

+ Luôn sử dụng những từ gợi lên sức mạnh và thành 

công. 

+ Khuyến khích HS hãy hành động để khẳng định tính 

tích cực. 

+ Tạo ra một tâm trí vui vẻ, một hình ảnh tích cực 

+ Khuyên HS đặt những nghi ngờ sang một bên và tin 

rằng sẽ thành công trong việc đạt được các mục tiêu. 

+ Khuyên HS hãy coi thất bại như một cơ hội 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY TÍCH CỰC 

 

Hãy thử chọn các suy nghĩ khi bạn gặp một vấn đề phức tạp ở bảng dưới đây. 

Không tích cực  Tích cực  
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Tôi chưa bao giờ làm điều đó  trước 

đây 
 

Đây là một cơ hội để học một cái gì đó 

mới 
 

Nó quá phức tạp  Tôi sẽ giải quyết nó từ một góc độ khác  

Tôi không có tài nguyên  Kiên trì là mẹ của thành công  

Tôi không có đủ thời gian  Hãy đánh giá lại một số ưu tiên  

Tôi không có cách nào để làm việc 

này 
 Tôi có thể cố gắng làm việc này  

Không ai trợ giúp tôi  Tôi sẽ tìm ai đó làm cùng tôi  

 

2. Các công cụ, phần mềm dạy học trực truyến 

2.1. Nhóm công cụ quản lý học tập 

2.1.1. Google classrom 

Google Classroom hay Google lớp học là một dịch vụ web miễn phí do Google xây 

dựng dành cho các trường học.  Google Classroom được tích hợp với các dịch vụ khác 

của Google như Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slide… giúp giáo 

viên sắp xếp công việc giảng dạy của mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất.  

Để sử dụng công cụ này, nhà trường phải đăng ký Google Apps cho tài khoản 

Education để sử dụng Classroom.  

Cách thức thực hiện như sau: 

 

Đăng nhập google classroom 

- Truy cập vào website https://classroom.google.com. 

- Đăng nhập bằng tài khoản Gmail. 

 Tạo lớp học mới 

- Nhấp vào dấu "+" ở góc phải trên.  

 - Chọn "Tạo lớp học"   Đặt tên cho lớp học Nhấn  Tạo. 

https://classroom.google.com/
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Thêm HS vào Lớp học 

- Chọn vào lớp học mà muốn thêm HS 

 

- Copy  mã lớp học   cung cấp mã này cho HS  

- HS truy cập đến https://classroom.google.com   Nhấn  “+” bên phải màn hình 

 nhấn - Tham gia lớp học. 

- HS nhập mã lớp và sẽ được tham gia vào lớp học. 

 

Tạo bài tập 

- Chọn lớp học        Nhấn   

- Nhập “Tên bài tập”, “mô tả bài tập” , “Ngày giờ hết hạn), “Chọn file  

đính kèm”. 

- Lựa chọn quyền cho HS có thể làm trên file. 

 

Chấm điểm bài tập và trả bài  

https://classroom.google.com/
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-  Nhấp vào tên của HS đã nộp bài, sau đó: 

+ Nhập bình luận, nhận xét, phản hồi bài tập HS. 

+ Nhập điểm vào cho bài làm. 

 

2.1.2 Class Dojo 

ClassDojo là một nền tảng giao tiếp trong trường học mà giáo viên, HS và gia đình sử 

dụng hàng ngày để xây dựng cộng đồng gắn bó bằng cách chia sẻ những gì đang học 

trong lớp về nhà thông qua ảnh, video và tin nhắn. 

Để sử dụng ClassDojo có thể truy cập  https://www.classdojo.com/ hoặc cài đặt App 

ClassDojo trên điện thoại thông minh. Cách thức thực hiện như sau: 

 

 

Truy cập web:  

https://www.classdojo.com/ 

chọn Sign up to free/Chọn Teacher 

 

 

 

 

 

 
• 

• 

https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/
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Tạo lớp học: Đặt tên, chọn số lớp tương ứng. Nhập tên HS vào lớp học: Copy từ word, 

excel hoặc gõ trực tiếp 

 

 

 

Tải mã số cho từng HS và từng phụ 

huynh gửi mã số và hướng dẫnđăng 

nhập ClassDojo cho phụ huynh. 

 

 

 

Đăng tải các nội dung bài giảng, 

hình ảnh trong mục Câu chuyện 

lớp học (Class Story), gửi tin nhắn 

cho phụ huynh và đánh giá HS… 

 

2.2. Nhóm công cụ tổ chức dạy học 

2.2.1. Drawchat 

Drawchat là công cụ bảng vẽ trực tuyến, ẩn danh, miễn phí. Có thể tạo phòng trò 

chuyện không cần đăng ký. Mỗi bảng trắng của Drawchat có một URL duy nhất, được 

• 

• 
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tạo ngẫu nhiên mà có thể gửi cho những người khác để cùng sử dụng trong thời gian 

thực. 

Chức năng của Drawchat 

- Tạo bảng “ảo” tương tác cho lớp học F-2-F và online 

- Ghi hình, tương tác trực tiếp qua màn hình, Forum 

- Lưu trữ, chia sẻ nội dung tức thời 

Cách sử dụng Drawchat:  

 

 

Đăng nhập trang: draw.chat (https://draw.chat/) 

 

Bấm Start New Whiteboard 

 Sử dụng các công cụ chức năng để nhập đối tượng (nội dung) lên bảng, thực hiện 

trình diễn, chia sẻ và tương tác 

 

2.2.2. Loom 

Loom là một phần mềm quay video máy tính cho ghi lại màn hình và camera trước 

trong khi thuyết trình nội dung cùng một lúc. Video của sẽ tự động được sao chép vào 

clipboard và luôn sẵn sàng được chia sẻ dưới dạng link liên kết hoặc nhúng vào các 

trang Web.  

Chức năng của Loom 

 - Ghi chép màn hình. 

 - Tạo bài giảng điện tử tức thời. 

 - Lưu trữ, chia sẻ nhanh trên các nền tảng. 

Cách sử dụng Loom 

 

Nhập trang loom.com 

 

Bấm Get Loom for Free, thực hiện các bước theo hướng dẫn: 

 

 

https://draw.chat/
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2.2.3. Edraw Mind Map 

Edraw Mind Map là một chương trình giúp xây dựng, lưu, chia sẻ, in ấn sơ đồ tư duy 

hoàn toàn miễn phí. Có thể dễ dàng lập một bản đồ tư duy, phác thảo suy nghĩ, kế 

hoạch tương lai, phân tích SWOT,… bằng các mẫu sơ đồ và ví dụ có sẵn trong phần 

mềm. Sử dụng Edraw Mind Map trong dạy học giúp kế hoạch soạn bài giảng ngắn gọn 

và rõ ràng hơn, dễ theo dõi, tổng hợp tài liệu nhanh chóng. Giáo viên có thể tập trung 

vào vấn đề cần trao đổi cho HS, cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề.  

 

Cách sử dụng Edraw Mind Map 

Tải phần mềm Edraw Mind Map  

 

 

Sau khi tải và cài đặt Edraw Mind Map. Mở phần mềm lên, ngay ở giao diện 

ban đầu, bạn sẽ thấy các mẫu sơ đồ tư duy cho bạn tham khảo. Có thể thấy 

như: sơ đồ cải thiện giấc ngủ, tổ chức tiệc sinh nhật... 

 

Dùng trực tuyến Tải về máy 
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Ví dụ: Nếu muốn tạo sơ đồ tư duy cho một buổi tiệc sinh nhật. Chọn Birth day sau đó 

ấn vào Create. 

 

 

Giao diện của Edraw Mind Map khi thiết lập sơ đồ tư duy  
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Thiết lập bản đồ tư duy 

 

 

Bước 6: Có thể thay đổi thông tin cho từng mục bằng cách click đúp chuột trái, sau đó 

nhập Text. 

 



60 

 

 

 

2.2.4.  Mozaik3D 

Mozaik3D là một trong những tính năng của mozaBook thuộc hệ thống MozaLearn, 

Đây là một hệ thống giáo dục tích hợp, được phát triển, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật số 

đầy đủ cho HS và giáo viên cũng như phụ huynh. MOZAIK3D chứa các trang đầy đồ 

họa 3D sắc màu các văn bản ngắn để nâng cao trình độ học tập. 

Chức năng của Mozaik3D: 

-Thiết kế 3D đồ họa độc đáo trợ giúp giúp việc học trở nên dễ dàng và sống động: hình 

ảnh, âm thanh, bài tập … 

-Dành cho tất cả các môn học  : lịch sử,công nghệ, vật lí, toán học,sinh học, hóa học, 

địa lí, nghệ thuật thị giác sẽ biến việc học trở thành cuộc phiêu lưu ( có hơn 1200 cảnh 

3D, hàng trăm viedeo giáo dục và bài tập tương tác)  

- Các cảnh 3D có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để học 

và thực hành ngoại ngữ. 

- Đặc biệt có trải nghiệm Thực tế ảo VR, đi bộ, tường thuật  

- Ngoài ra còn có các công cụ và trò chơi giáo dục sau mỗi thiết kế 3D 

- Cài đặt miễn phí , có thể dùng được trên cả điện thoại và máy tính 

Cách sử dụng Mozaik3D: 

Cài đặt Mozaik3D bằng cách truy cập CH Play trên điện thoại hoặc truy cập 

wozaweb.com từ máy tính. 
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Tạo tài khoản:            Giao diện sau khi được đăng nhập/ tạo tài khoản:  

                                                          

Mở các mô phỏng 3D: Nhấn vào cảnh 3D muốn chọn để mở hình ảnh xem trước  

 

 

 

 

Nhấn vào đây để 

bắt đầu cảnh 3D 

3 
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Ứng dụng Mozaik3D trong dạy học: 

Ví dụ, trong giờ học môn Lịch sử, giáo viên có thể sử dụng hệ thống các hình ảnh, đồ 

họa, văn bản, công cụ tương tác trực tiếp với nội dung để kích thích khả năng tìm tòi, 

khám phá của HS, khuyến khích sự tích cực tham gia của HS vào nội dung bài giảng 

và hoạt động trong giờ học (trực tiếp và trực tuyến). Đặc biệt, với công nghệ 3D, mô 

phỏng, HS sẽ có cơ hội được trải nghiệm đắm chìm và học tập liền mạch, kết nối giữa 

các nội dung lí thuyết và thực hạnh tương tác. 

 

 2.2.5. Quiver 

Quiver là một ứng dụng tô màu thực tế và sáng tạo các bức tranh, công cụ này có thể 

giúp HS có thể tương tác tốt với sản phẩm của họ các sẽ được trở nên sống động hơn 

từ đấy có thể thúc đẩy khả năng tư duy để có thể sáng tạo nhiều hơn nữa. 

Khi sử dụng ứng dụng Quiver, tranh ảnh được tô màu không chỉ trở nên sống động 

hơn mà còn khiến con người có thể tương tác trực tiếp với sản phẩm, hình ảnh cũng 

như nhân vật bằng cách chạm trực tiếp vào màn hình để chơi hoặc có thể nhìn thấy 

nhân vật  từ nhiều góc độ, ứng dụng còn có cả âm thanh nhằm giúp hình ảnh nhân vật 

trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. 

Cách sử dụng Quiver 

Truy cập web “http://www.quivervision.com  
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  Tạo và in các trang màu  

 Quiver sẽ là ứng dụng hỗ trợ hoạt động dạy học bởi đối với HS trong những giờ 

học vẽ giáo viên có thể trực tiếp sử dụng ứng dụng để các em có thể tương tác với 

chính sản phẩm mình đã tạo ra cũng như có thể khiến giờ học trở nên sôi động và thú 

vị, thu hút HS hơn. Bên cạnh đấy, việc quan sát hình ảnh thực tế và âm thanh sống 

động có thể giúp các em mường tượng rõ hơn về những thứ mình đang làm, đặc biệt là 

trẻ em rất thích tô màu nên ứng dụng có thể giúp các em có thể vừa chơi và vừa khám 

phá thế giới xung quanh. 

2.3. Nhóm công cụ kiểm tra- đánh giá 

2.3.1. Kahoot 

Kahoot là một ứng dụng trên nền tảng web, dùng để thiết kế những câu hỏi trắc 

nghiệm trực tuyến và cho phép nhiều người tham gia trả lời câu hỏi trong cùng một 

thời điểm. Có thể sử dụng trên mọi thiết bị: máy tính để bàn, laptop, tablet, 

smartphone… miễn là thiết bị đó kết nối mạng Internet được. Trong quá trình tham gia 

chơi, Kahoot sẽ thông báo kết quả trực tuyến để tăng độ hấp dẫn cho phần thi trắc 

nghiệm. 

Chức năng của Kahoot 

- Tạo bảng đánh giá, trắc nghiệm nhanh 

- Kết hợp kiểm tra đánh giá với trò chơi 

- Xây dựng không khí thân thiện trong lớp học 
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Cách sử dụng Kahoot  

Vào địa chỉ https://kahoot.com/ 

 

 

 

 

 Nhấn Sign Up để đăng kí, chọn tư cách là GIÁO VIÊN -> Đăng nhập vào 

Kahoot 

 

Nhấn Create new tạo bộ câu hỏi mới 

 

Chọn kiểu câu hỏi: Quiz: Câu hỏi trắc nghiệm/ Jumble: câu hỏi ghép nối, kéo thả. 

https://kahoot.com/


65 

 

 

 Gõ tiêu đề, mô tả và chọn Done 

 

 

 Gõ câu hỏi, phương án trả lời và chọn đáp án đáp án đúng. 

 

Nhấn Add Question để thêm câu hỏi. Nhấn Done để Lưu lại. 
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Thực hiện trên lớp:  

HS đăng nhập Kahoot.it hoặc tải App Kahoot về điện thoại > Nhập mã  > Nhập Nick 

Name > Ok, go! 

Giáo viên nhấn START để bắt đầu. 

 

Trên điện thoại của HS chỉ hiện các đáp án dưới dạng các hình đại diện cho 4 đáp án 

chứ không có kênh chữ, nên Kahoot chỉ dùng khi tương tác trực tiếp, HS sẽ nhìn các 

đáp án trên màn chiếu và chọn đáp án đúng trên điện thoại 

2.3.2. Quizizz 

Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như 

kiến thức xã hội thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm. Các câu hỏi trắc nghiệm 

trong Quizizz thuộc nhiều danh mục với cấp độ khác nhau để HS thử sức, đánh giá 

trình độ của bản thân; hoặc giáo viên, phụ huynh có thể truy cập bộ câu hỏi do người 

khác chia sẻ để sử dụng trong giảng dạy, kèm cặp con em mình. Nhìn chung, Quizizz 

phù hợp với cả việc học tại nhà và trên lớp. 

Sử dụng Quizizz có thể: 

+ Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Cho phép sử dụng ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với 

mục tiêu kiểm tra đánh giá. 

+ Cho phép HS trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên Quizizz vào 

cùng một thời điểm ô quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, 

trước thời hạn quy định. 
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+ Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả lời câu 

hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập. 

2.3.3.  ProProfs 

ProProfs phần mềm là đánh giá Trực tuyến tại địa chỉ https://www.proprofs.com/quiz-

school/solutions/assessment-software/ 

Phần mềm cho phép xây dựng hơn 6 loại câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, có thể bổ 

sung các video và cũng cho phép nhúng các câu đố trên blog hoặc trang web. Các phân 

tích bài kiểm tra của ứng dụng cho phép theo dõi hiệu suất, xếp hạng HS và cấp chứng 

chỉ hoànt hành môn học cho họ.  

 

 

Việc chấm điểm và báo cáo hoàn toàn tự động và được thực hiện trong thời gian 

thực. Giáo viên có thể cung cấp phản hồi tức thì và theo dõi hiệu suất học tập cho mọi 

cá nhân. 

https://www.proprofs.com/quiz-school/solutions/assessment-software/
https://www.proprofs.com/quiz-school/solutions/assessment-software/
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PHẦN 4  

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO HS THÔNG QUA CÁC BÀI 

GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN 

 

1. Làm việc nhóm trên mạng 

 Nhóm học tập sẽ giúp 

HS rất nhiều trong việc chia sẻ 

những kiến thức cần thiết, tăng 

thêm hứng thú học tập, cùng học 

cùng thảo luận, đặt vấn đề và 

giải quyết vấn đề sẽ giúp HS 

khám phá được nhiều thú vị 

trong sự hiểu biết của mình. 

 

 

Kỹ năng giúp cho các thành viên trong nhóm làm 

việc hiệu quả hơn trên môi trường mạng 

1. Lắng nghe: Đây là một trong những kỹ năng quan 

trọng nhất. Các thành viên trong nhóm phải biết lắng 

nghe ý kiến của nhau. Kỹ năng này phản ánh sự tôn 

trọng ý kiến giữa các thành viên trong nhóm. 

Trong quá trình làm việc nhóm nhóm trên mạng, sự 

thiếu vắng ngôn ngữ cơ thể có thể làm sai lệch các ý 

tưởng, việc dành thời gian đọc văn bản, xem các biểu 

tượng... và suy ngẫm giúp hiểu hơn ý tưởng của người 

khác.  

2. Phát vấn:  

Chất vấn (phát vấn) là kỹ năng thể hiện tư duy phản 

biện tích cực (critical thinking). Chất vấn bằng những 

câu hỏi thông minh dựa trên những lý lẽ tán đồng hay 

phản biện chặt chẽ đòi hỏi mức độ tư duy cao và tinh 

thần xây dựng ý kiến hết mình cho nhóm. Việc đưa ra 

ý kiến qua Chat cần ngắn gọn, diễn đạt rõ ràng và có 

thể sử dụng các biểu tượng để thể hiện cảm xúc, tránh 

hiểu lầm. 

3. Thuyết phục: Các thành viên phải trao đổi, suy xét 

những ý tưởng đã đưa ra. Đồng thời họ cần biết tự bảo 

vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của 

mình. Có thể Chat vào nhóm chung hoặc riêng với 

người cần trao đổi để thể hiện sự cầu thị trong quá 
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trình thuyết phục. 

4. Tôn trọng: Mỗi thành viên trong nhóm phải tôn 

trọng ý kiến của những người khác thể hiện qua việc 

động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành hiện 

thực. Tránh sử dụng các Chat  ý mỉa mai hoặc các biểu 

tượng phản cảm. 

5. Trợ giúp: Các thành viên phải biết giúp đỡ nhau vì 

trong một nhóm, có người sẽ mạnh lĩnh vực này, 

nhưng người khác lại mạnh lĩnh vực khác. Và nhiều 

khi, vấn đề mà nhóm đang phải giải quyết cần kiến 

thức ở nhiều lĩnh vực, mức độ và đòi hỏi các kỹ năng 

khác nhau. Trong quá trình trợ giúp qua mạng, có thể 

sử dụng nhiều công cụ như mail, chat, Zalo... để trao 

đổi quan điểm, tài nguyên, trợ giúp thực hiện nhiệm 

vụ học tập. 

6. Chia sẻ: Các thành viên đưa ra ý kiến và chia sẻ 

kinh nghiệm của mình khi gặp các tình huống tương tự 

trước đó. Việc chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hoặc 

đưa ra các ý kiến qua mạng cũng cần sáng suốt lựa 

chọn để tránh quá nhiều thông tin mà người khác khó 

theo dõi, có thể sử dụng các kênh riêng và chia sẻ các 

link để người khác tham khảo khi có thời gian. 

7. Chung sức: Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực 

cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Có nghĩa là, cả 

nhóm cần phải hiểu rõ mục đích của nhóm cần đạt 

được là gì, và có cùng chung khao khát hoàn thành nó. 

Có thể sử dụng các công cụ làm việc nhóm như 

Google doc, Wiki... để cùng hoàn thành các sản phẩm 

học tập theo yêu cầu. 
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Phương pháp đưa nội dung phát triển kỹ năng nhóm vào bài giảng 

Thiết kế nội dung làm việc nhóm hoặc vấn đề cần thảo luận 

Lựa chọn công cụ số phù hợp với bối cảnh, điều kiện (kết nối đường truyền), khả năng 

sử dụng công nghệ của HS (kết nối, kĩ năng gõ văn bản, thao tác sử dụng công cụ chức 

năng …) 

Xây dựng kịch bản triển khai: giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị trước hoặc triển khai 

trực tiếp trong giờ học trực tuyến 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá, biểu mẫu hoạt động…gửi cho HS trước khi bài học 

diễn ra 

Triển khai và quản lí các hoạt động tương tác trực tuyến của HS khi thảo luận 

Đánh giá, nhận xét các kết quả sản phẩm: áp dụng đánh giá, tự đánh giá, cùng đánh 

giá, đánh giá đồng đẳng 

 

2. Tư duy phản biện 

 Trong bối cảnh hiện 

nay việc sử dụng một lực lượng 

lao động thế hệ mới có tư tưởng 

sáng tạo là điều cần thiết để tạo 

ra những ý tưởng, dịch vụ và 

sản phẩm mới. Trên thực tế, kĩ 

năng tư duy sáng tạo (và phản 

biện) được xếp hạng thứ hai 

trong các kĩ năng hàng đầu của 

thế kỉ 21 trước sự bùng nổ của 

cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư  

(Báo cáo của Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới 2019).  

 

 

Sáng tạo là luôn tìm ra cái mới. Việc cải tiến liên tục 

một sản phẩm nào đó dựa trên hành động phản biện là 

yêu cầu cần thiết. Nếu hành động phản biện được thực 

hiện theo xu hướng tích cực để chấp nhận cái tốt hơn, 

hiệu quả hơn thì sản phẩm mới của sự sáng tạo sẽ xuất 

hiện.  

Tư duy phản biện có thể rèn luyện từ những bài tập 

đơn giản ngay trong quá trình trò chuyện, giao bài tập 

hay thậm chí là việc thảo luận trên lớp học. 

Phản hồi càng sâu sắc và mang tính phản biện thì vấn 

đề đưa ra càng thu hút và có chiều sâu. Phản hồi nên 

tập trung giải quyết vấn đề. 

Với số lượng khổng lồ các thông tin trên mạng có thể 

làm HS bối rối hoặc bị ảnh hưởng nhiều quan điểm có 

tính xu hướng xã hội sẽ hạn chế tư duy phản biện. 

Giáo viên nên thực hiện: 

+ Khuyến khích HS cùng đặt câu hỏi và bày tỏ quan 
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điểm của mình. 

+ Nhắc HS không nói xen vào, ngắt lời một người 

đang hào hứng kể chuyện.  

+ Không đề cập đến các chủ đề không phù hợp. 

Khen đúng lúc, đúng mực. 

3. Kỹ năng giao tiếp trực tuyến 

 Giao tiếp hiệu quả là 

là một trong những yếu tố 

quyết định sự thành công đối 

với cá nhân, tổ chức, cũng 

như cho sự bình yên trong 

tâm hồn.  

 

Giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp hoàn thiện cá nhân, 

mà còn tốt cho lớp học, làm cho mối quan hệ trong lớp 

ngày càng bền vững và khéo léo và ứng xử thông 

minh. 

Các yếu tố để giao tiếp hiệu quả: 

+  Hiểu mình  

+ Hiểu đối tượng giao tiếp 

+ Tôn trọng  

+ Tự tin 

+ Thân thiện 

+ Đồng cảm 

Một số kĩ năng rèn luyện cho HS khi giao tiếp trực 

tuyến: 

+ Thuyết phục: Sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng tạo 

thiện cảm và sự tin tưởng, nắm bắt được điểm tương 

đồng giữa mình và người khác, lập luận chặt chẽ và 

dẫn chứng cụ thể đi kèm. 

+ Kiểm soát cảm xúc: điều khiển được cảm xúc và 

không làm ảnh hưởng đến bản than và công việc, mối 

quan hệ.  

+ Tạo sự thân mật khi trao đổi qua mạng: Sự thân mật 

được tạo ra từ chính thái độ nên cần để ý tránh gây ra 

hiểu lầm không đáng có. 

+ Giải quyết xung đột một cách khéo léo: sự khéo léo 

đưa ra những lời lẽ hợp lý, sẽ làm giảm tính căng 
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thẳng của vấn đề, tạo tin tưởng để hợp tác cùng. 

+ Động viên khích lệ đúng lúc: Sử dụng những lời 

động viên, biểu tượng khích lệ đúng lúc đúng thời 

điểm. 

4. Kỹ năng quản lý thời gian học tập trên mạng 

 Lập thời gian biểu 

theo những cách thức phù 

hợp bằng cách sử dụng một 

cuốn sổ làm việc hay một sổ 

tay điện tử như Google 

Calendar… 

 

Để quản lý quỹ thời gian một cách hiệu quả, giáo viên 

nên hướng dẫn HS bắt đầu bằng việc đánh giá các mục 

tiêu tổng quát. Cần xác định các ưu tiên dài hạn và lên 

kế hoạch thực hiện chúng. 

Các việc cần làm: 

+ Liệt kê toàn bộ các công việc phải làm. Sắp xếp thứ 

tự ưu tiên theo tầm quan trọng và tính cấp bách của 

chúng. 

+ Đặt mục tiêu và tạo động lực giải quyết công việc và 

nỗ lực trong suốt quá trình. 

+ Lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu nhanh 

và hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu tối đa căng thẳng 

cùng sự lãng phí thời gian. 

+ Nhìn vào toàn bộ các công việc định làm trong ngày 

và phân bổ thời gian thích hợp cho từng việc cụ thể. 

+ Lập thời gian dự kiến và thời gian thực tế hàng ngày. 

Ghi chú vào sổ nhật ký quỹ thời gian dành cho mỗi 

công việc. 

 

Lập lịch làm việc hàng ngày  
 

Lập thời gian biểu theo những cách thức phù hợp bằng cách sử dụng một cuốn sổ làm 

việc hay một sổ tay điện tử như Google Calendar… 
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Phương pháp 4D: Do – Dump – Delegate – Defer 

 

 

Do (Làm): Nếu công việc là cần thiết và quan trọng, thì phải ưu tiên làm ngay  

Dump (Từ bỏ):  Từ bỏ một số công việc chưa gấp gáp hoặc quan trọng, điều này sẽ 

tiết kiệm một quỹ thời gian đáng kể 

Delegate (Giao việc): Nếu công việc này cần phải làm nhưng người khác có thể làm 

thì có thể ủy thác cho người đó làm  

Defer (Trì hoãn): Hoãn lại công việc là lựa chọn cuối cùng. Nếu công việc bị trì hoãn 

ngày càng nhiều thì cần phải quay lại và xem xét chữ D thứ 2 và thứ 3 (Từ bỏ và Giao 

việc). 
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC KHÍA CẠNH CỦA QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA 

HS 

 

Kết quả phiếu khảo sát này sẽ chỉ cho bạn những công cụ cụ thể giúp bạn làm việc 

hiệu quả hơn. 

 Không 

hề 

(1) 

Hiếm 

khi 

(2) 

Đôi 

khi 

(3) 

Thường 

xuyên 

(4) 

Rất 

thường 

xuyên 

(5) 

1. Các việc tôi làm là những việc có mức độ 

ưu tiên cao nhất. 

     

2. Tôi thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ 

vào phút cuối hoặc yêu cầu gia hạn. 

     

3. Tôi dành thời gian cho việc lập kế hoạch 

và lên lịch trình. 

     

4. Tôi biết mình dành bao nhiêu thời gian 

cho mỗi công việc khác nhau mà mình làm. 

     

5. Tôi thấy mình đang phải đối mặt với sự 

gián đoạn. 

     

6. Tôi sử dụng thiết lập mục tiêu để quyết 

định những nhiệm vụ và hoạt động mà tôi 

nên thực hiện. 

     

7. Tôi để thời gian dự phòng trong lịch trình 

của mình để đối phó với "những điều bất 

ngờ"? 

     

8. Tôi biết liệu các nhiệm vụ tôi đang thực 

hiện có giá trị cao, trung bình hay thấp. 

     

9. Khi được giao nhiệm vụ mới, tôi phân 

tích mức độ quan trọng của nó và sắp xếp 

thứ tự ưu tiên cho phù hợp. 
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10. Tôi căng thẳng về thời hạn và cam kết.      

11. Sự phân chia khiến tôi không thể làm 

việc với những nhiệm vụ quan trọng. 

     

12. Tôi phải mang công việc về nhà để hoàn 

thành công việc. 

     

13. Tôi ưu tiên cho Danh sách việc cần làm 

hoặc Chương trình hành động của mình. 

     

14. Tôi xác nhận các ưu tiên của mình với 

người liên quan 

     

15. Trước khi thực hiện một nhiệm vụ, tôi 

kiểm tra xem kết quả có xứng đáng với thời 

gian bỏ ra hay không. 

 

     

Điểm:15-30 Về cơ bản bạn phải cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của mình 

Điểm 31-45:  Bạn đang quản lý tốt thời gian của mình, nhưng vẫn còn chỗ để cải 

thiện, có thể bạn sẽ thấy rằng công việc trở nên bớt căng thẳng hơn rất 

nhiều. 

Điểm 46-75 

 

Bạn đang quản lý thời gian của mình rất hiệu quả. Hãy kiểm tra xem 

bạn có thể chỉnh sửa điều gì để cải thiện điều này hay không. 

 

5. Kỹ năng kìm kiếm và chọn lọc thông tin (trên không gian mạng) 

 Cần giúp HS tỉnh táo 

và cẩn trọng khi đọc trên các 

trang web. Sử dụng tư duy phản 

biện trước thông tin, chọn lọc 

tài liệu, thái độ nhìn nhận 

đúng/sai. Đây là kỹ năng mềm 

quan trọng mà nền giáo dục 

hiện đại, là thành tố quan trọng 

tạo nên thành công của những 

Tài nguyên thông tin khổng lồ trên Internet liên tục 

được cập nhật, bổ sung hàng ngày, hàng giờ, từng 

phút, từng giây. Thông tin trên Internet gồm nhiều loại 

khác nhau từ những thông tin chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ đến cả các loại 

thông tin mang tính giải trí, thư giãn…Chúng tồn tại 

với nhiều dạng khác nhau như là tin tức từ các trang 

báo mạng; sách, tạp chí, truyện dưới hình thức điện tử 

(e-book, e-paper); các công trình khoa học, những bài 

viết học thuật; hình ảnh; video; âm thanh; phần 
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công dân toàn cầu trong thế kỷ 

21. 

mềm… 

Tìm kiếm thông tin trên Internet với sự hỗ trợ của 

những công cụ trợ giúp tìm kiếm thông tin. Đó là các 

công cụ tìm kiếm (search engine) tiện lợi như Google, 

Bing… 

Sàng lọc thông tin tỉnh táo, thông minh và cẩn trọng: 

+ Sử dụng công thức 5W + 1H (ai, cái gì, ở đâu, khi 

nào, tại sao, như thế nào, và làm sao để biết được các 

thông tin này). 

+ Phản biện tính khách quan của thông tin bằng cách 

quan sát cách sử dụng từ ngữ trong các bài viết. 

+ Có thái độ tiếp nhận cởi mở với các thông tin xung 

khắc với định kiến của bản thân. 

+ Đọc thông tin từ nhiều nguồn. Kiểm tra cùng một 

nội dung ở nhiều kênh khác nhau để đảm bảo tính xác 

thực của những thông tin. 

+ Chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm.  

+ Chú ý các dấu hiệu nhận biết nội dung thông tin 

mang tính “nghi ngờ”: mục đích viết bài không rõ 

ràng, thiếu nguồn tin đáng tin cậy hoặc ẩn danh, không 

xác minh được … 

 

Các kĩ năng tìm kiếm thông tin và an toàn trong môi trường mạng 

Duyệt web an toàn 

1. Giám sát các hoạt động trực tuyến của HS bằng cách để các thiết bị và màn hình ở 

vị trí trung tâm và dễ tiếp cận trong lớp hoạc hoặc ở nhà. 

2. Không bao giờ để HS trò chuyện riêng trong phòng trò chuyện vì hầu hết những kẻ 

săn mồi HS em sử dụng HS để nhắm vào HS em. 

3. Yêu cầu HS sử dụng biệt hiệu trực tuyến nếu một trang web yêu cầu HS gửi tên của 

mình để “cá nhân hóa” nội dung web. 
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4. Cho HS sử dụng các trình duyệt được tạo chỉ dành cho HS em như Kiddle hoặc 

KidzSearch. 

5. Nếu HS được phép mua sắm trực tuyến, hãy dạy HS tầm quan trọng của việc chỉ 

mua sắm từ các trang web an toàn. 

6. Đảm bảo rằng HS chỉ truy cập các trang web an toàn hỗ trợ HTTPS. 

Mật khẩu 

7. Đảm bảo rằng HSam hiểu công nghệ của bạn không có quyền truy cập quản trị để 

thực hiện các thay đổi đối với mật khẩu và bộ lọc nội dung. 

8. Yêu cầu HS không bao giờ chia sẻ mật khẩu của HS với bất kỳ ai; những người duy 

nhất nên có quyền truy cập vào mật khẩu của họ phải là cha mẹ hoặc người giám hộ. 

9. Giúp HS tạo mật khẩu mạnh và chống hack vì mật khẩu là biện pháp bảo vệ chính 

chống lại các tác nhân độc hại trên internet. 

Truyền thông xã hội 

10. Đặt giới hạn sử dụng mạng xã hội cho HS lớn hơn và thanh thiếu niên, đồng thời 

sử dụng các tính năng bảo mật và bộ lọc nội dung. 

11. Xem lại tất cả các trò chơi, ứng dụng và các trang web truyền thông xã hội trước 

khi HS tải xuống hoặc sử dụng HS. 

12. Không bao giờ để HS chia sẻ bất kỳ hình ảnh hoặc video cá nhân nào trên bất kỳ 

trang web hoặc nền tảng truyền thông xã hội nào. 

13. Trừ khi HS đủ lkiến thức và kĩ năng để điều hướng Internet một mình, hãy chặn 

hoặc không cho phép sử dụng tin nhắn tức thì (IM), email, hình ảnh và tin nhắn video 

và bất kỳ loại bảng tin nào. 

14. HSsử dụng các nền tảng mạng xã hội nên được dạy để không tiết lộ thông tin cá 

nhân khi chia sẻ các sự kiện quan trọng hoặc cập nhật với bạn bè của họ. 

15. Chặn bất kỳ cài đặt truy cập vị trí nào đối với mọi ứng dụng hoặc nền tảng truyền 

thông xã hội đang được sử dụng. 

Phối hợp với cha mẹ HS để kiểm soát an toàn thông tin mạng 

16. Tạo danh sách các trang web đã được phê duyệt mà HS có thể truy cập và sử dụng 

phần mềm của cha mẹ để thực thi. 
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17. Tận dụng tính năng kiểm soát của phụ huynh có sẵn trong trình duyệt của bạn và 

thiết lập bộ lọc trên từng thiết bị của HS. 

18. Giới hạn quyền truy cập của HS vào một số trang web nhất định, tổ hợp phím và 

kết quả tìm kiếm. 

19. Bật tính năng Tìm kiếm an toàn của Google bằng cách đi tới Cài đặt trên trang chủ 

Google và chọn “Bật Tìm kiếm an toàn”. 

20. Thường xuyên kiểm tra lịch sử của trình duyệt để biết HS đã truy cập hoặc cố gắng 

truy cập trang web nào. 

21. Chọn và sử dụng tính năng VPN để tạo thêm một rào cản giữa các hoạt động trên 

internet của HS và các tác nhân xấu trên internet. 

22. Sử dụng thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để chặn các trang web, 

từ khóa và kết quả tìm kiếm không phù hợp. 

23. Quản lý và tạm dừng thời gian sử dụng thiết bị trực tuyến của HS bằng cách sử 

dụng một cái gì đó như ứng dụng Vòng kết nối. 

24. Kiểm tra và xác nhận xếp hạng độ tuổi cho tất cả các video, phim và trò chơi mà 

HS truy cập trực tuyến. 

Nhận thức về an ninh mạng 

25. Hướng dẫn HS không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của HS hoặc của cha mẹ 

và anh chị em của HS khi tương tác trực tuyến. 

26. Hướng dẫn HS những nguy cơ khi nhấp vào các liên kết lừa đảo và tệp đính kèm 

bên trong email. 

27. Nói chuyện với HS về “mối nguy hiểm từ người lạ” và cách nó cũng áp dụng cho 

thế giới trực tuyến. 

28. Giáo dục HS về sự an toàn khi sử dụng Internet bằng cách nói với HS về những 

nguy hiểm tiềm ẩn của Internet. 

29. Hướng dẫn HS cẩn trọng với Internet cũng như trong cuộc sống thực, chẳng hạn 

như khi HS sang đường. 

30. Thông báo cho HS về những gì phù hợp để HS xem hoặc làm trực tuyến dựa trên 

độ tuổi của HS. 
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31. Hướng dẫn HS không bao giờ nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên trang web, ngay cả 

khi HS nghe có vẻ hợp pháp. 

32. Nếu có thể, hãy đăng ký cho mình và HS tham gia khóa đào tạo nâng cao nhận 

thức về bảo mật, tập trung vào truyền thông trực tuyến. 

33. Truy cập các trang web như Trắc nghiệm An toàn Trực tuyến và NetSmartz Kids 

cung cấp các trò chơi giáo dục về an toàn Internet. 

Quy tắc về bảo mật, an toàn thông tin mạng 

34. Thiết lập và thực thi các nguyên tắc, quy tắc và giới hạn thời gian sử dụng Internet 

dựa trên độ tuổi và yêu cầu giáo dục của HS. 

35. Cho HS tham gia vào quá trình ra quyết định khi thiết lập các quy tắc internet; HS 

em tuân theo các quy tắc dễ dàng hơn nếu HS cảm thấy rằng HS đã góp phần vào việc 

thực hiện HS. 

36. Không cho phép các chương trình chia sẻ tệp được cài đặt trên máy tính của bạn. 

37. Không cho phép HS sử dụng webcam khi trực tuyến trừ khi HS đang nói chuyện 

với gia đình. 

38. Bất kỳ hội nghị truyền hình nào mà HS tham gia nên được thực hiện trong bối 

cảnh nghiêm túc không sử dụng các bối cảnh không phù hợp (ví dụ: trong phòng ngủ 

của HS) 

39. Luôn nhớ chia sẻ các quy tắc sử dụng Internet của gia đình với những người có 

tham gia các sinh hoạt của gia đình (người giúp việc, họ hàng đang ở tại nhà…). 

Đạo đức sử dụng mạng Internet 

40. Bảo vệ HS khỏi những kẻ bắt nạt trực tuyến bằng cách dạy HS những điều cơ bản 

về hành vi trực tuyến tử tế, có trách nhiệm và an toàn. 

41. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của HS khi cần thiết để xây dựng lòng tin, nhưng 

đừng để HS tự do kiểm soát hoàn toàn. 

42. Thông báo cho HS biết để không bao giờ trả lời các tin nhắn hoặc email thô lỗ 

hoặc không phù hợp. 

43. Dạy HS trở thành những công dân trực tuyến tốt và không làm bất cứ điều gì gây 

tổn hại đến người khác hoặc trái với pháp luật. 
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44. Đối với cha mẹ HS: hãy hướng dẫn bằng cách làm gương; nếu chính cha mẹ HS 

dành quá nhiều thời gian trực tuyến hoặc chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội, thì hãy 

cố gắng cắt giảm thời gian đó. 

Sự tham gia của cha mẹ HS 

45. Luôn cập nhật thông tin mà HS đang chia sẻ trực tuyến bằng cách làm quen với 

các trang web HS truy cập và các ứng dụng HS tải xuống. 

46. Hãy đề phòng các dấu hiệu lạm dụng trực tuyến tiềm ẩn ở HS chẳng hạn như thay 

đổi cách sử dụng thiết bị điện tử, hành vi thu mình và lo lắng hoặc cố gắng che giấu 

các hoạt động trực tuyến. 

47. Trở thành người bạn tâm giao của HS để HS luôn theo dõi bạn khi HS đối mặt với 

các vấn đề trực tuyến. 

48. Chú ý đến bất kỳ món quà hoặc đồ chơi mới nào mà HS mang về nhà. Những kẻ 

săn mồi trực tuyến đôi khi có thể gửi những món quà vật chất hoặc thư để dụ dỗ HS. 

49. Tìm hiểu và hiểu các trò chơi mà HS chơi trực tuyến để bạn có thể theo dõi các 

khía cạnh rủi ro của những trò chơi đó. 

50. Đừng bao giờ lùi bước khi tiếp tục tham gia vào các hoạt động trực tuyến của HS. 

51. Dành nhiều thời gian hơn để cùng các con làm bài tập về nhà, chơi trò chơi hoặc 

nghiên cứu các chủ đề để xây dựng lòng tin và giúp bạn hiểu hành vi trực tuyến của 

HS. 

Một số cách phòng ngừa 

52. Luôn thiết lập và chạy phần mềm chống vi-rút và phần mềm độc hại mạnh mẽ trên 

các thiết bị mà HS sử dụng để truy cập Internet. 

53. Nếu bạn cho phép con mình sử dụng thiết bị di động để sử dụng Internet, hãy đảm 

bảo rằng bạn đầu tư vào một thiết bị di động thân thiện với HS nhỏ. 

54. Đóng bất kỳ tài khoản trực tuyến nào cho HS mà HS không còn sử dụng hoặc cần 

truy cập lại. 

55. Các điểm truy cập Wi-Fi công cộng là mục tiêu dễ dàng cho các vụ hack dữ liệu; 

yêu cầu HS chuyển sang chế độ riêng tư hoặc sử dụng VPN khi truy cập Wi-Fi công 

cộng. 
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