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1. Giới thiệu chung

* Mục tiêu

– Ứng dụng ICT để nâng cao chất lượng dạy và học

– Tận dụng những công cụ có sẳn/ miễn phí

– Giới thiệu 1 số tính năng phổ biến và khả năng ứng

dụng trong dạy và học

– Thảo luận về công cụ và các tình huống sử dụng trong

thực tế



2. Google suites

• G-mail

• Google calendar

• Google drive

• Google maps

• Google plus 

• Google docs

• ...



2.1. Google Calendar (1)



2.1. Google Calendar (2)



2.1. Google Calendar (3)



2.1. Google Calendar (4)



2.2. Google Drive (1)



2.2. Google Drive (2)



2.2. Google Drive (3)



2.2. Google Drive (4)



2.2. Google Drive (5)



2.2. Google Drive (6)



2.3. Google Maps (1)



2.3. Google Maps (2)



2.3. Google Maps (3)



2.3. Google Maps (4)



2.3. Google Maps (5)



2.3. Google Maps (6)



2.3. Google Maps (7)



2.3. Google Maps (8)



3. E-learning

• E-learning là các công nghệ giáo dục hiện đại để hỗ trợ
việc dạy và học thông qua các ứng dụng phần mềm và 
môi trường học tập ảo. Ngày nay, e-learning đã được
sử dụng khá phổ biến và triển khai ở hầu hết các
trường Đại học trên thế giới.

• E-learning còn giúp việc chuyển giao tri thức từ các
nguồn tài liệu trực tuyến đến người học một cách dễ
dàng và thuận tiện.

• Tuy nhiên, làm sao để tăng tỷ lệ sử dụng e-learning 
trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học là
một câu hỏi khó. => Cần phải tìm hiểu và khai thác
tối đa tính năng của e-learning. 



Computer self-efficacy

Easiness & Usefulness

Social presence

Learning & Transferring 
knowledge through e-learning of

BKU

.242

.145

.544

.243

E-mail interaction

Self study ability

.454

3.1. Một vài số liệu thống kê



3.2. Blended learning method

Online 
test?

Add 
video?

Blended learning is the 
combination of traditional, 
face-to-face learning 
methods with technology-
based, eLearning methods. 
At first, blended learning 
was defined as a mixture of 
offline and online learning .



3.3. Thêm online test & video clip (1)

• Các bước để tạo bài kiểm tra trực tuyến trên BKeL:

– B1: Tạo và tổ chức các câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi của khóa học.
(Chọn Quản trị -> Ngân hàng câu hỏi -> Câu hỏi)

Nhấp vào đây
để thêm câu

hỏi mới

Nhấp vào đây
để xóa câu
hỏi đã chọn

Nhấp vào đây
để sắp xếp

câu hỏi theo
cây thư mục



3.3. Thêm online test & video clip (2)

• Các bước để tạo bài kiểm
tra trực tuyến trên BKeL:

– B2: Tạo và cấu hình một 
hoạt động Bài kiểm tra
mới. (Thêm hoạt động/tài
nguyên -> Bài kiểm tra)

– B3: Thêm câu hỏi vào hoạt 
động Bài kiểm tra từ Ngân 
hàng câu hỏi. (Chọn bài
kiểm tra đã tạo -> Quản trị
-> Chỉnh sửa bài kiểm tra)

– B4: Quản lý, đánh giá, và 
chấm điểm hoạt động Bài 
kiểm tra. (Chọn bài kiểm tra 
đã tạo -> Quản trị -> Kết
quả)

Tên và mô tả
bài kiểm tra

Quy định về thời
gian kiểm tra 

(bắt đầu, kết thúc, 
thời lượng...)

Quy định về
điểm số của
bài kiểm tra



3.3. Thêm online test & video clip (3)

Bảng kết quả
chi tiết của
bài kiểm tra



3.3. Thêm online test & video clip (4)

• Các bước để thêm video clip vào BKeL:

– B1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động/tài nguyên -> Trang

– B2: Nhập tiêu đề trang, nội dung trang -> Lưu và trở về khóa học. (Trong Mô tả và 
Nội dung, cần chọn biểu tượng đầu tiên, rồi chọn biểu tượng <> để mở chế độ
HTML, dán đoạn code tương ứng với video clip của Youtube vào đây)

VD: Embed code of Youtube

<iframe width="560" 

height="315" 

src="https://www.youtube.com/e

mbed/CZ_oNQ31fXs" 

frameborder="0" 

allowfullscreen="" 

allow="accelerometer; autoplay; 

encrypted-media; gyroscope; 

picture-in-picture"></iframe>



4. Thảo luận

• Sử dụng google calendar để sắp lịch hẹn, nhắc nhở...

• Google suite trên nền tảng mobile

• Blended learning method & ứng dụng

• Online test sử dụng ngân hàng câu hỏi có sẳn

• Thư viện tài liệu học thuật chung?

• Có cần phát triển knowledge portal của khoa? cần có
những tính năng gì để hỗ trợ dạy/học và nghiên cứu?



Thank you!

Q & A


