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H  TH-NG 'ÁNH GIÁ '$ KHÓ CÂU H.I  

D)A VÀO NG+,I THI 

ThS. Võ  ình B!y 

Vi"n Nghiên c#u Giáo d$c 

 

Tóm t%t: Cùng v!i s( bùng nB c9a công ngh" thông tin và truy4n thông, %ào 

t,o tr(c tuy.n %ang là m&t lo,i hình c6n %)+c nhân r&ng nhCm t,o c> h&i cho ng) i 

h-c có th: t( h-c, t( nghiên c8u và trau dDi ki.n th8c. Bên c,nh %ó, v5n %4 ki:m tra 

%ánh giá cEng ph3i %)+c quan tâm %úng m8c %: %ánh giá m8c %& hoàn thành bài 

h-c c9a h-c viên. Hi"n nay, %ã có nhi4u trang web h* tr+ thi trFc nghi"m ph#c v# 

cho các %$i t)+ng khác nhau nh) h-c sinh phB thông, cao %0ng, %,i h-c… Bài vi.t 

nhCm gi!i thi"u m&t h" th$ng h* tr+ thi trFc nghi"m tr(c tuy.n có quan tâm %.n 

ph3n hDi c9a ng) i thi. 

I. Gi/i thi0u: 

 Thi trFc nghi"m %ã không còn xa l, v!i h6u h.t chúng ta hi"n nay. T1 nh7ng 

bài thi trFc nghi"m trong khuôn khB m&t môn h-c, m&t ch9 %4 hGp %.n nh7ng bài 

trFc nghi"m v!i nh7ng yêu c6u ki.n th8c bao quát %ã %)+c áp d#ng %: giúp ng) i 

h-c ki:m tra l,i ki.n th8c c9a mình hay %ánh giá kh3 n?ng c9a ng) i h-c. G6n %ây, 

thi trFc nghi"m %ã %)+c áp d#ng trong các kì thi cu$i c5p, tuy:n sinh %,i h-c… cho 

th5y t6m quan tr-ng c9a hình th8c thi này.  

 V5n %4 %Ht ra liên quan %.n %4 thi. Làm th. nào %: so,n th3o %4 thi phù h+p 

v!i kh3 n?ng c9a h-c sinh, sinh viên nh)ng vIn phân lo,i %)+c ng) i h-c? Làm th. 

nào %: có th: t,o ra m&t ngân hàng %4 thi phong phú %a d,ng nh)ng vIn “bi.t” %)+c 

m8c %& khó dJ c9a t1ng câu h'i nhCm t,o ra %4 thi phù h+p?  

 =: gi3i quy.t các câu h'i này, chúng tôi %ã nghiên c8u và %4 xu5t m&t h" 

th$ng %ánh giá %& khó câu h'i t( %&ng %: t1 %ó t,o ra ngân hàng %4 thi t( %&ng d(a 

vào %& khó. 
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II. Gi/i thi0u h0 th1ng: 

H" th$ng %)+c xây d(ng v!i m&t s$ ràng bu&c chHc chK nh) sau: 

  'i v(i ng)*i ra +, (so-n câu h.i): Ph3i là các giáo viên am hi:u v4 môn 

h-c mà mình ph# trách ra %4. Có th: phân lo,i %)+c các d,ng %4 nhCm t,o ra 

các nhóm %4 phù h+p nhCm %ánh giá chính xác kh3 n?ng c9a ng) i h-c. =ây 

là nhân t$ quan tr-ng nh5t trong h" th$ng vì n.u vi"c ra %4 không bao quát sK 

dIn %.n b' sót m&t s$ ki.n th8c nh5t %2nh nào %ó làm m5t ý nghLa môn h-c. 

  'i v(i chuyên gia +ánh giá: Ph3i là nh7ng ng) i có kinh nghi"m, am hi:u 

chuyên môn. Các chuyên gia ch9 y.u tham gia vào h" th$ng bCng vi"c nh;n 

xét m8c %& phù h+p c9a câu h'i, %áp án, ki:m tra tính %úng, tính %9 c9a môn 

h-c nhCm hoàn thi"n ngân hàng %4. Ngoài ra, h" th$ng còn có m&t l(a ch-n 

cho d,ng câu h'i %)+c chuyên gia %ánh giá v4 %& khó, %ây là %& khó d(a trên 

y.u t$ ch9 quan c9a các chuyên gia. 

  'i v(i ng)*i thi: Do h" th$ng sK %ánh giá câu h'i d(a vào ng) i thi nên %òi 

h'i ch/ nh7ng %+t thi th(c s( (có tính %i:m) m!i c;p nh;t k.t qu3 vào h" 

th$ng. MIu ng) i thi ph3i r&ng (theo c3 s$ l)+ng ng) i thi lIn khu v(c thi) 

%: bao quát %)+c %$i t)+ng nhCm %ánh giá k.t qu3 chính xác. 

Sau %ây là m&t s$ ch8c n?ng c9a h" th$ng. 

1. Ch#c n/ng h" th'ng: %ây là m&t ch8c n?ng không th: thi.u %$i v!i m&t Website 

thi trFc nghi"m tr(c tuy.n. Ch8c n?ng này nhCm c5p user account cho GV (ra 

%4), SV (thi, xem %i:m…), chuyên gia (%: %ánh giá)… 

2. Ch#c n/ng so-n câu h.i: Ch/ có giáo viên (GV) m!i có ch8c n?ng này. Các câu 

h'i %)+c so,n t)>ng 8ng v!i m&t môn h-c c# th:, GV là ng) i so,n th3o và ch2u 

trách nhi"m v4 n&i dung và %áp án. Có quy4n sAa hay xóa các câu h'i mà mình 

%ã so,n cho %.n khi nó th(c s( %)+c %)a vào ngân hàng câu h'i dùng %: ra thi.  
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3. Ch#c n/ng c0a chuyên gia: H" th$ng cho phép các chuyên gia %)+c quy4n nh;n 

xét, %ánh giá m8c %& %áp 8ng c9a câu h'i, %áp án. Vi"c %ánh giá toàn b& các câu 

h'i c9a m&t môn h-c cEng %)+c quan tâm nhCm ki:m tra xem các câu h'i %ã r3i 

%4u n&i dung môn h-c hay ch)a? Tính %a d,ng, phong phú %ã %áp 8ng ch)a? 

=)a ra m&t s$ nh;n xét và th;m chí cEng có th: %4 ngh2 các câu h'i phù h+p 

nhCm %: %)a vào h" th$ng. 

4. Ch#c n/ng thi: SK có hai d,ng thi chính. 

4.1. Thi t1 do: =ây là các %$i t)+ng mu$n t( ki:m tra ki.n th8c chuyên môn. 

H" th$ng có ch8c n?ng h* tr+ h- ki:m tra và sK không c;p nh;t k.t qu3 thi 

c9a t1ng câu h'i %: %ánh giá %& khó câu h'i. 

4.2. Ki2m tra, +ánh giá theo l(p/ theo +3t: =ây là ph6n quan tr-ng c9a h" 

th$ng. M*i %+t thi (hay l!p thi) sK có m&t danh sách %)+c %)a vào h" th$ng 

d)!i d,ng file excel, h" th$ng sK c5p m&t danh sách các user name và pass %: 

thí sinh có th: login vào và th(c hi"n bài thi. Bài thi %ã hoàn t5t c9a m*i thí 

sinh sK %óng vai trò quan tr-ng trong vi"c c;p nh;t l,i %& khó cho t1ng câu 

h'i %ã %)+c thi. =i:m c9a thí sinh sK %)+c k.t xu5t ra file excel. 

5. Ch#c n/ng c4p nh4t +5 khó câu h.i: M*i khi thí sinh %ã hoàn t5t bài thi, h" 

th$ng sK d(a vào %ó %: c;p nh;t l,i %& khó cho t1ng câu h'i. <ng v!i các câu h'i 

%ã có %9 mIu (%ây là m&t ng)Mng %)+c cho tr)!c), h" th$ng sK t( %&ng %)a vào 

ngân hàng %4 thi ph#c v# cho các kì thi quan tr-ng h>n.  

III. M2t s1 khó kh3n khi th4c hi0n h0 th1ng: 

=ây là m&t h" th$ng mà trung tâm chúng tôi “)!c m>” t1 lâu. Tuy nhiên l,i 

v)!ng ph3i nh7ng khó kh?n nh5t %2nh. 

1. V, +5i ng6 giáo viên ra +,: Làm th. nào t;p h+p %)+c m&t %&i ngE %9 m,nh 

%: so,n các câu h'i và %áp án phù h+p, %9 và mang tính th(c tiJn? Làm %)+c 

%i4u này c6n ph3i có s( ph$i h+p c9a B& Giáo d#c và =ào t,o, các S@ giáo 

d#c %2a ph)>ng, … 
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2.  5i ng6 chuyên gia: Làm th. nào %: t;p h+p %)+c l(c l)+ng chuyên gia %9 

m,nh %: gi3i quy.t v5n %4 thNm %2nh câu h'i và góp ý cho ngân hàng %4? 

3. Ng)*i thi: =ây là v5n %4 khó kh?n nh5t c9a h" th$ng. =: t,o ra ngân hàng %4 

thi v!i %& khó khách quan, chúng ta c6n ph3i ra %4 và cho thi trên di"n r&ng 

(nghLa là t1 BFc vào Nam) v!i các %4 thi ch)a %)+c %ánh giá %& khó. Vi"c tB 

ch8c thi nh) th. %òi h'i ph3i có s( ki:m soát chHc chK c9a nh7ng ng) i có 

trách nhi"m nhCm %ánh giá %úng %& khó cho t1ng câu h'i. M&t v5n %4 n7a là 

s$ ng) i thi ph3i %9 l!n %: %ánh giá t$t m8c %& tr3 l i c9a ng) i thi %$i v!i 

câu h'i. Chính vì v;y, vi"c tB ch8c sK r5t công phu và t$n kém nhCm t,o ra 

m&t ngân hàng có %& tin c;y cao. 

IV. Tóm l5i: 

=ây là m&t h" th$ng r5t thi.t th(c cho vi"c hình thành nên các ngân hàng câu 

h'i %áp 8ng %6y %9 các yêu c6u %Ht ra c9a B& Giáo d#c và =ào t,o. =: %i %.n thành 

công vIn còn m&t con %) ng khá xa! Th(c t., n.u không có s( góp s8c c9a B& Giáo 

d#c và =ào t,o, các S@ Giáo d#c %2a ph)>ng, h" th$ng sK không th: ho,t %&ng %úng 

theo yêu c6u %Ht ra. Vì v;y, chúng tôi mong mu$n %)+c s( quan tâm, %ôn %$c, góp 

s8c c9a các c5p lãnh %,o. 

Hi"n nay, h" th$ng %ã hoàn thi"n xong ph6n 8ng d#ng, chúng tôi %ang 

chuy:n qua cài %Ht trên Web nhCm t,o %i4u ki"n dJ nh5t cho các cá nhân liên quan 

(Giáo viên, Chuyên gia, Thí sinh) tham gia vào h" th$ng. 
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H  H6 TR7 'ÀO T(O THEO H&C CH* TÍN CH8  

CHO CÁC TR+,NG '(I H&C VÀ CAO '9NG 

ThS. Võ  ình B!y – Vi"n Nghiên c#u Giáo d$c 

Lê Xuân M-nh – SV Tr)*ng  H K7 thu4t Công ngh" Tp. HCM 

 

Tóm t%t: Th(c hi"n theo quy.t %2nh c9a B& Giáo D#c và =ào T,o v4 chuy:n 

mô hình %ào t,o t,i các tr) ng %,i h-c và cao %0ng trong c3 n)!c t1 niên ch. sang 

h-c ch. tín ch/. V!i mô hình %ào t,o tín ch/, th i l)+ng sinh viên lên l!p sK gi3m l,i 

và th i l)+ng t( h-c và nghiên c8u sK ph3i t?ng lên. Do %ó, c6n thi.t ph3i xây d(ng 

h" th$ng nhCm t,o m&t công c# hi"u qu3 trong vi"c %i4u hành vi"c t( h-c, t( nghiên 

c8u c9a sinh viên. H" th$ng ra % i %áp 8ng m&t s$ tiêu chí: Giúp giáo viên chuy:n 

t3i %)+c bài h-c, bài t;p, phân nhóm làm vi"c…; giúp sinh viên t( h-c, th3o lu;n 

nhóm, th3o lu;n theo l!p…; giúp giáo viên theo dõi %)+c quá trình trao %Bi c9a sinh 

viên, %óng góp ý ki.n vào các trao %Bi và cu$i cùng là h* tr+ giáo viên trong vi"c 

ch5m %i:m t( h-c c9a sinh viên. 

1. Gi/i thi0u h0 th1ng h: tr; <ào t5o theo mô hình <ào t5o tín ch= (b>c <5i 

h?c/cao <@ng): 

1.1.  Mô hình chAc n3ng: 

1.1.1. QuBn lý khóa h?c: Bao gDm vi"c qu3n lý các môn h-c, tB ch8c các 

l!p h-c theo t1ng môn, qu3n lý sinh viên tham gia các l!p h-c. 

[1]. Môn h?c: <ng v!i m*i ngành %ào t,o, giáo v# (Qu3n tr2 viên) sK tB 

ch8c các môn h-c t)>ng 8ng v!i các môn h-c %ào t,o th(c t.. 

[2]. L/p h?c: L!p h-c 3o t)>ng 8ng v!i l!p h-c th(c t. c9a mô hình 

%ào t,o tín ch/. L!p h-c phát sinh theo môn h-c, và ch/ tDn t,i trong 

h-c kO nh5t %2nh. Danh sách các sinh viên tham gia l!p h-c %)+c 

l5y t1 (c;p nh;t gián ti.p hoHc tr(c ti.p) danh sách sinh viên %?ng 

ký h-c th(c t. t1 CSDL =ào t,o c9a Tr) ng. 

1.1.2. QuBn lý N2i dung h?c t>p:  
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[1]. Bài h?c (giáo trình): Bao gDm các tài li"u, tài nguyên dùng cho 

gi3ng d,y, %)+c gi3ng viên/giáo viên %)a lên, 8ng v!i t1ng môn 

h-c c# th:. Các giáo trình này xuyên su$t trong quá trình h-c t;p 

c9a t5t c3 các l!p h-c c9a môn h-c %ó. Các giáo trình này có th: 

thay %Bi, c;p nh;t phiên b3n khác nhau theo m*i niên khóa. 

" Công c# nh;p li"u HTML Editor. 

" Import t1 Word Documents, PowerPoint Slides. 

" Import/Export t1 các LCMS/LMS khác theo chuNn SCROM, 

XML, … 

[2]. Bài t>p: Bao gDm các bài t;p theo bài h-c, các bài ki:m tra… %)+c 

%)a ra cho t1ng l!p h-c c# th: và có th: %)+c phân cho các nhóm 

sinh viên. Vi"c các sinh viên hoàn thành các bài t;p này (d)!i d,ng 

các bài n&p) là c> s@ %: gi3ng viên/giáo viên %ánh giá k.t qu3 h-c 

t;p c9a t1ng sinh viên. 

" Công c# nh;p li"u HTML Editor. 

" Import t1 Word Documents, PowerPoint Slides. 

[3]. ThBo lu>n: Là m&t diJn %àn thu g-n, th3o lu;n là khu v(c th3o lu;n 

cho các sinh viên trong m*i l!p, ph#c v# c# th: cho các sinh viên 

trong l!p có th: trao %Bi, th3o lu;n v4 các v5n %4, t,o môi tr) ng 

h-c t;p t$t h>n. Th3o lu;n có th: dùng làm c> s@ tham kh3o %: giáo 

viên/gi3ng viên %ánh giá thái %& chuyên c6n c9a h-c viên. 
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Hình 1: Mô hình ch8c n?ng H" th$ng E-learning h* tr+ %ào t,o theo mô hình tín ch/ 

1.1.3. QuBn lý Sinh viên: 

[1]. QuBn lý tài khoBn/truy nh>p: M*i sinh viên sau khi %?ng ký các 

l!p h-c (Môn h-c) th(c t. t1 các LMS (c9a Tr) ng, C@ s@ %ào t,o), 

sK %)+c c;p nh;t vào h" th$ng (t( %&ng, bán t( %&ng), cho phép 

sinh viên có th: tham gia vào cáo khóa h-c mà mình %ã %?ng ký 

(giáo trình/bài h-c, làm bài t;p, tham gia th3o lu;n). 

[2]. QuBn lý quá trình h?c t>p (tr(c tuy.n):  

" Sinh viên có th: t( ki:m tra danh sách các l!p mình %ã và %ang 

theo h-c, k.t qu3 h-c t;p c9a t1ng l!p (môn) %ã h-c. 

" Gi3ng viên/Giáo viên có th: ki:m tra quá trình h-c t;p c9a sinh 

viên trong l!p mình ph# trách, ki:m tra vi"c sinh viên n&p bài 

t;p và h* tr+ ch5m %i:m. 

LMS 
=ào t,o 

tín ch/ 

Công c# cho Giáo 

v#/=Dng b& d7 

li"u 
Qu3n lý Sinh 

viên 
HD s> Sinh 

viên 

Qu3n lý %?ng 

nh;p 

Công c# truy 

xu5t 

Công c# thi.t 
k./tích h+p n&i 

dung 

Giao di"n 

Web 

Giao di"n 

Web 

Giáo v$/Qu!n tr8 
viên 

Giáo viên Sinh viên 

QuBn lý Khóa h?c 

Qu3n lý L!p 

h-c 

Qu3n lý 

Môn h-c 

QuBn lý N2i dung h?c t>p 

N&i dung 

Bài t;p 

N&i dung 

Bài h-c 

Công c# h* tr+ ch5m 

%i:m/ theo dõi quá trình 

h-c t;p 

CSDL N&i 

Dung 
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1.2.  Mô hình h0 th1ng: Bao gDm 3 ph6n chính: 

 

Hình 2: Mô hình H" th$ng h* tr+ %ào t,o. 

Trong %ó: 

1. H5 tCng truyDn thông và m5ng: Bao gDm các thi.t b2 %6u cu$i cho ng) i 

dùng (h-c viên, giáo viên, giáo v#). Các thi.t b2 t,i các c> s@ cung c5p d2ch 

v#, m,ng, truy4n thông, h" th$ng máy ch9 website (Webserver), b3n quy4n 

ph6n m4m… 

2. H5 tCng phCn mDm: 

i. Website, LMS c9a Tr) ng, C> s@ %ào t,o dùng cho vi"c qu3n lý %ào t,o 

theo hình th8c tín ch/ tr(c tuy.n hoHc phi tr(c tuy.n. 

H( T#NG THÔNG TIN 

Giáo trình, bài gi3ng môn h-c, bài 

t;p, tài li"u chuyên ng3nh 

Quy trình, chính sách, … 

 

H( T#NG PH#N MEM 

Website/Elearning LMS Các công c# WBT/CBT Website H* tr+ %ào t,o 

H( T#NG TRUYFN THÔNG VÀ M(NG 

Ch/ dIn H" th$ng cung c5p d2ch v# B3o m;t và ch8ng th(c 

Internet M,ng Backbone Các m,ng LAN PSTN/ISDN H" th$ng máy ch9 

HT Th) %i"n tA 

'ÀO T(O 

Ngân hàng bài gi3ng 

Các khóa h-c/L!p h-c Tín ch/ trong kO 

Bài h-c 

h-c tr(c 

tuy.n 

N&p bài 

t;p tr(c 

tuy.n 

Th3o 

lu;n 

nhóm 

QU%N LÝ H&C 
VIÊN/SINH VIÊN 

SB %?ng ký h-c 

t;p 

K.t qu3 quá 

trình h-c t;p 

Công ngh", gi3i pháp 

 

QU%N LÝ 'ÀO T(O 
VÀ QU%N TRG H  

TH-NG 
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ii. Các công c# h* tr+ so,n th3o, thi.t k. bài gi3ng, bài h-c, bài t;p, tài 

li"u… 

iii. Website h* tr+ %ào t,o. 

3. H5 tCng thông tin: Là ph6n quan tr-ng nh5t, bao gDm: 

i. Các khóa h-c/L!p h-c: Là các l!p h-c theo môn h-c phát sinh trong 

kO. Tên l!p h-c, danh sách h-c viên/sinh viên tham d(, gi3ng viên ph# 

trách %)+c c;p nh;t/%Dng b& t1 CSDL c9a LMS qu3n lý %ào t,o tín ch/ 

c9a Tr) ng. 

ii. N&i dung %ào t,o, n&i dung bài h-c, tài li"u chuyên ngành: =)+c thi.t 

k. cho t1ng môn h-c, %)+c tB ch8c l)u tr7 và c;p nh;t các phiên b3n 

theo t1ng n?m h-c (khóa h-c). 

iii. N&i dung bài t;p: Do giáo viên ph# trách t( %)a ra hoHc %i kèm theo 

giáo trình gi3ng d,y. 

iv. N&i dung th3o lu;n, tài li"u, download… là các tính n?ng h* tr+, m@ 

r&ng c9a h" th$ng. 

1.3. Th4c tH th4c hi0n: Các ch8c n?ng chính 

1.3.1. =ã th(c hi"n: 

[1]. Qu3n lý Khóa h-c (Môn h-c): 

" TB ch8c, c;p nh;t các môn h-c theo t1ng chuyên ngành c# th:. 

" <ng v!i m*i môn h-c và n?m h-c sK tB ch8c các giáo trình, bài 

h-c. 

" Import bài gi3ng t1 t;p tin Word. 

[2]. Các l!p h-c: 

" TB ch8c, c;p nh;t danh sách các L!p h-c trong t1ng môn và sFp 

x.p theo n?m h-c. 

" C;p nh;t danh sách các sinh viên %?ng ký tham d(. 

[3]. Qu3n lý nhóm sinh viên theo l!p. 

[4]. Qu3n lý, t,o và phân công bài t;p cho nhóm. 

[5]. Qu3n lý các m#c th3o lu;n theo t1ng l!p.  

[6]. Qu3n lý hD s> sinh viên 
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1.3.2. =ang th(c hi"n: 

[1]. C;p nh;t/%Dng b& danh sách sinh viên t1 CSDL khác (Excel, XML, 

…): Ch8c n?ng c;p nh;t danh sách sinh viên %?ng ký tham d( các 

l!p t1 Website/Ph6n m4m LMS %?ng ký h-c theo tín ch/ c9a 

Tr) ng %)+c xu5t ra d)!i d,ng file Excel hoHc XML. 

[2]. Ph6n h* tr+ ch5m %i:m: là ph6n th$ng kê các ho,t %&ng c9a sinh 

viên trên website, bao gDm vi"c n&p bài t;p, tham gia th3o lu;n… 

làm c> s@ cho giáo viên %ánh giá, ch5m %i:m và theo dõi quá trình 

h-c t;p c9a sinh viên. 

1.3.3. SK th(c hi"n: 

[1]. H* tr+ thi.t k. bài gi3ng, bài h-c theo chuNn SCORM, import t1 

PowerPoint slides. 

[2]. C;p nh;t các phiên b3n m!i cho các giáo trình, bài gi3ng và ch)>ng 

trình h-c theo n?m. 

[3]. SB %?ng ký h-c t;p c9a sinh viên 

[4]. G+i ý ch5m %i:m d(a trên n&i dung bài vi.t (text) 

[5]. C$ v5n h-c t;p 

" Các câu h'i th) ng gHp (faqs) 

" T) v5n ch-n môn h-c t( ch-n. 

" T) v5n ch-n các môn h-c trong 1 kO. 
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TI TH)C TR(NG MÔ HÌNH GIÁO D"C TI XA TRÊN 'GA 

BÀN T8NH QU%NG NGÃI 'E XUJT THÊM M$T S- GI%I 

PHÁP GÓP PH#N NÂNG CAO CHJT L+7NG 'ÀO T(O. 

ThS. Tr)9ng Quang D6ng  

S: GD& T Qu!ng Ngãi 

 

I. MK <Cu: 

Xã h&i càng phát tri:n, nhu c6u h-c t;p c9a nhân dân ngày càng l!n, h" th$ng 

tr) ng l!p tuy %ã %)+c %6u t), phát tri:n v)+t b;c c3 v4 s$ l)+ng và ch5t l)+ng song 

cEng không th: %áp 8ng %)+c nhu c6u h-c t;p %a d,ng c9a ng) i h-c. Tr)!c th(c 

tr,ng %ó, =3ng ta nêu ra %2nh h)!ng: “=Ny m,nh phong trào h-c t;p trong nhân dân 

bCng nh7ng hình th8c giáo d#c chính quy và không chính quy, th(c hi"n giáo d#c 

cho m-i ng) i, c3 n)!c tr@ thành m&t xã h&i h-c t;p”.[1] 

T1 %2nh h)!ng trên, Ngành Giáo d#c và =ào t,o %ã xây d(ng Chi.n l)+c phát 

tri:n giáo d#c %.n n?m 2010, trong %ó có nh5n m,nh: “Phát tri:n giáo d#c không 

chính quy nh) là m&t hình th8c huy %&ng ti4m n?ng c9a c&ng %Dng %: xây d(ng xã 

h&i h-c t;p, t,o c> h&i cho m-i ng) i @ m-i trình %&, m-i l8a tuBi, m-i n>i có th: 

h-c t;p su$t % i, phù h+p v!i hoàn c3nh và %i4u ki"n c9a m*i cá nhân, góp ph6n 

nâng cao dân trí và ch5t l)+ng nguDn nhân l(c”.[2] 

Trong h" th$ng giáo d#c không chính quy, Giáo d#c t1 xa (GDTX) là m&t 

trong nh7ng mô hình giáo d#c có nhi4u )u %i:m v)+t tr&i, %)+c nhi4u n)!c trên th. 

gi!i áp d#ng t1 nh7ng n?m cu$i th. kP XIX. Q Vi"t Nam, mô hình Giáo d#c t1 xa 

%)+c hình thành t1 th;p kP 60 và phát tri:n m,nh mK t1 n?m 1994 %.n nay. Theo 

th$ng kê, %ã có trên 50.000 h-c viên t$t nghi"p %,i h-c h" giáo d#c t1 xa và hi"n có 

kho3ng 150.000 ng) i %ang theo h-c các ch)>ng trình theo hình th8c giáo d#c t1 xa 

@ trình %& %,i h-c, trong %ó, kh$i ngành s) ph,m chi.m g6n 50% còn l,i là các 

ngành khoa h-c khác.[4] 

Giáo d#c t1 xa (Distance Education), %ào t,o m@ (Open learning), thu&c 

ph)>ng th8c giáo d#c không chính qui trong h" th$ng giáo d#c qu$c dân. Là m&t 
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hình th8c giáo d#c trong %ó gi3ng viên và h-c viên không “g6n gEi” v4 mHt %2a lý, 

do %ó, h- ph3i thông qua các hình th8c giao ti.p t1 xa %: th(c hi"n quá trình d,y và 

h-c. Ng) i h-c theo hình th8c GDTX ch9 y.u là t( h-c qua h-c li"u nh) giáo trình, 

b?ng hình, b?ng %La, ph6m m4m vi tính, các ph)>ng ti"n nghe nhìn cá nhân, phát 

thanh, truy4n hình, các tB h+p truy4n thông %a ph)>ng ti"n, m,ng Internet d)!i s( tB 

ch8c, tr+ giúp c9a nhà tr) ng. GDTX l5y t( h-c là chính, %òi h'i ng) i h-c ph3i t( 

giác, kiên trì và quy.t tâm cao %: hoàn thành ch)>ng trình h-c t;p c9a mình.  

M#c tiêu c9a %ào t,o t1 xa là “%)a giáo d#c %.n v!i m-i ng) i, thay vì m*i 

ng) i t( tìm %.n giáo d#c” (Jones, G.R.,1996). Giáo d#c t1 xa góp ph6n th(c hi"n 

bình %0ng trong giáo d#c; t,o c> h&i cho nhi4u ng) i %)+c h-c, h-c su$t % i. GDTX 

có th: v)>n t!i nh7ng n>i mà giáo d#c truy4n th$ng ch)a v)>n t!i %)+c do %i4u 

ki"n %2a lí, %$i t)+ng h-c t;p, cách th8c ph#c v#… H-c viên @ vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa %4u có th: theo h-c %,i h-c qua các ph)>ng ti"n truy4n t3i thông tin. Th. 

m,nh này có ý nghLa r5t l!n trong vi"c th(c hi"n chính sách dân t&c, công bCng xã 

h&i v4 c> h&i h-c t;p và t,o ra s( phát tri:n %Dng %4u gi7a các vùng mi4n khác nhau 

c9a %5t n)!c. 

Theo ph)>ng th8c %ào t,o này, h-c viên không nh5t thi.t ph3i %.n tr) ng nên 

không ph3i chi phí cho vi"c ?n @, %i l,i; t;n d#ng %)+c nhi4u kênh thông tin %: ti.p 

thu ki.n th8c. Nhà tr) ng gi3m b!t %)+c ph6n chi phí xây d(ng c> s@ v;t ch5t, gi3m 

%)+c %&i ngE cán b&, nhân viên và cán b& gi3ng d,y mà vIn ph#c v# %)+c s$ %ông 

ng) i h-c, do %ó chi phí %ào t,o gi3m %)+c %áng k: cho c3 ng) i h-c và nhà 

tr) ng. 

GDTX góp ph6n quan tr-ng trong vi"c gi3i quy.t m$i quan h" gi7a quy mô và 

ch5t l)+ng trong GD&=T, bB tr+ h7u hi"u cho giáo d#c truy4n th$ng. H-c li"u sA 

d#ng cho các ch)>ng trình giáo d#c t1 xa, %Hc bi"t là các ch)>ng trình có tính c;p 

nh;t trên m,ng vi tính, có tác d#ng tham kh3o, t( h-c, c;p nh;t tri th8c và m@ mang 

ki.n th8c cho các h-c viên %ang h-c theo các ch)>ng trình truy4n th$ng. 

GDTX là m&t t) duy m!i c9a th i %,i, m@ ra m&t t6m cao m!i có vai trò nh) 

m&t công c# t,o d(ng xã h&i h-c t;p hi"n %,i. 
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II. Vài nét vD tình hình phát triLn Giáo dMc tN xa cOa t=nh QuBng Ngãi: 

1. Nhu cCu: 

T/nh Qu3ng Ngãi hi"n có trên 1,3 tri"u dân, hàng n?m có trên 20.000 h-c sinh 

thi vào các tr) ng %,i h-c, cao %0ng, trong s$ %ó có trên 50% h-c sinh không có 

%i4u ki"n %: theo h-c h" chính quy. Bên c,nh %ó còn có trên 60 cán b&, giáo viên 

các c5p c6n %)+c chuNn hóa, trên 3.000 cán b&, giáo viên b;c ti:u h-c, trung h-c c> 

s@ có nhu c6u h-c t;p %: nâng cao trình %&. Ngoài ra, còn có hàng nghìn cán b& công 

nhân viên thu&c các ngành, ngh4 khác và %ông %3o các t6ng l!p nhân dân cEng có 

nhu c6u %)+c h-c t;p song h" th$ng tr) ng %,i h-c, cao %0ng %óng trên %2a bàn t/nh 

không %áp 8ng %)+c yêu c6u h-c t;p %a d,ng c9a m-i %$i t)+ng, mHt khác, %i4u 

ki"n %: theo h-c các l!p t;p trung còn gHp r5t nhi4u khó kh?n. Do %ó, th(c t. nhu 

c6u %)+c h-c t;p theo ph)>ng th8c giáo d#c t1 xa c9a t/nh là r5t l!n[4]. 

2. Tình hình phát triLn: 

=)+c s( cho phép c9a B& Giáo d#c và =ào t,o, Qu3ng Ngãi là m&t trong 

nh7ng %2a ph)>ng s!m tri:n khai ph)>ng th8c %ào t,o t1 xa thông qua s( c&ng tác, 

ph$i h+p v!i các trung tâm có ch8c n?ng %ào t,o t1 xa trong toàn qu$c theo hình 

th8c: Trung tâm %ào t,o t1 xa thu&c các vi"n, tr) ng %,i h-c ch2u trách nhi"m v4 n&i 

dung, ch)>ng trình, ch5t l)+ng và ti.n %& %ào t,o theo khung ch)>ng trình %ã %)+c 

B& Giáo d#c và =ào t,o phê duy"t; tB ch8c %ào t,o và qu3n lý h-c viên theo quy ch. 

c9a B& Giáo d#c và =ào t,o, cA gi3ng viên h)!ng dIn môn h-c, cung c5p l2ch h-c, 

l2ch thi và h-c li"u cho h-c viên theo k. ho,ch; tB ch8c ki:m tra, %ánh giá, tB ch8c 

thi và c5p bCng t$t nghi"p cho h-c viên. Các %>n v2, tr) ng h-c %)+c %Ht tr,m %ào 

t,o t1 xa ch2u trách nhi"m %3m b3o các th9 t#c pháp lý liên quan %.n vi"c m@ các 

l!p h-c h" t1 xa; %3m b3o c> s@ v;t ch5t, nhân s( ph#c v# công tác qu3n lí h-c viên 

t,i %>n v2, ph$i h+p tB ch8c coi thi và tri:n khai tác nghi"p các ho,t %&ng %ào t,o 

nh) tuy:n sinh, tB ch8c h-c, thi, khai gi3ng, phát bCng t$t nghi"p… 
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Hi"n nay, trên %2a bàn t/nh có 3 %>n v2 liên k.t %ào t,o t1 xa h" %,i h-c, %ó là 

Trung tâm =ào t,o t1 xa thu&c =,i h-c Hu., Vi"n =,i h-c M@ Hà N&i và Trung tâm 

=ào t,o th) ng xuyên - =,i h-c =à NRng. 

Trung tâm =ào t,o t1 xa thu&c =,i h-c Hu. là %>n v2 có “thâm niên” cao nh5t 

trong vi"c %ào t,o t1 xa t,i t/nh Qu3ng Ngãi. T1 n?m 1992 %.n nay, Trung tâm =ào 

t,o t1 xa thu&c =,i h-c Hu. %ã liên k.t v!i S@ Giáo d#c và =ào t,o Qu3ng Ngãi m@ 

nhi4u khóa %ào t,o t1 xa và %ã có g6n 5.000 h-c viên theo h-c các ngành s) ph,m 

Ng7 v?n, L2ch sA, Giáo d#c chính tr2, =2a lý, Ti.ng Anh, Toán h-c, V;t lý, Hoá h-c, 

Sinh h-c, Giáo d#c ti:u h-c, S) ph,m mIu giáo và ngành Lu;t h-c. 

Vi"n =,i h-c M@ Hà N&i liên k.t v!i Tr) ng Cao %0ng Tài chính - K. toán III 

m@ các l!p %ào t,o t1 xa h" %,i h-c các ngành Qu3n tr2 kinh doanh, K. toán, Lu;t 

kinh t. t1 n?m 1995 %.n nay có g6n 1.000 h-c viên %ã và %ang theo h-c. 

Trung tâm =ào t,o Th) ng xuyên - =,i h-c =à NRng liên k.t v!i Tr) ng Cao 

%0ng C&ng %Dng Qu3ng Ngãi, nay là Tr) ng =,i h-c Ph,m V?n =Dng m@ các l!p 

%ào t,o t1 xa h" %,i h-c các ngành Qu3n tr2 - Kinh doanh, Xây d(ng c6u %) ng, 

Kinh t. phát tri:n, K. toán, Tài chính – Ngân hàng t1 n?m 2001, %.n nay có  h>n 

1500 h-c viên %ã và %ang theo h-c. 

=i4u %ã kh0ng %2nh là mô hình giáo d#c không chính quy, trong %ó có giáo d#c 

t1 xa %ã góp ph6n không nh' trong vi"c nâng cao dân trí và ch5t l)+ng nguDn nhân 

l(c cho %2a ph)>ng. 

Trong quá trình h-c t;p, %a s$ h-c viên %ã xác %2nh %)+c tinh th6n, thái %& và 

%&ng c> h-c t;p nên %ã %,t %)+c nh7ng k.t qu3 khá cao. Nhi4u h-c viên %ã ch9 

%&ng xây d(ng k. ho,ch h-c t;p, bi.t t( nghiên c8u, khai thác t) li"u %: hoàn thành 

ki.n th8c theo yêu c6u quy %2nh c9a ch)>ng trình. Không ít h-c viên sau khi t$t 

nghi"p %ã %áp 8ng %)+c yêu c6u chuyên môn trong lLnh v(c công tác.  

=$i v!i các trung tâm %ào t,o t1 xa, vi"c tB ch8c %ào t,o các ngành, ngh4 nh) 

hi"n nay là phù h+p v!i nhu c6u c9a %2a ph)>ng và %i4u ki"n c9a ng) i h-c. Công 

tác qu3n lí %ào t,o t)>ng %$i chHt chK, vi"c cung c5p các lo,i h-c li"u và ph)>ng 
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ti"n sA d#ng trong t1ng khoá %ào t,o t)>ng %$i %6y %9, vi"c tB ch8c ôn t;p và gi3i 

%áp nh7ng v5n %4 mà h-c viên quan tâm t)>ng %$i k2p th i; %4 thi h.t h-c ph6n, thi 

t$t nghi"p %)+c ra theo h" th$ng %4 m@, cho phép h-c viên có th: sA d#ng tài li"u 

tham kh3o; tB ch8c thi t;p trung theo %úng quy trình quy %2nh. 

Hàng n?m, các Trung tâm =ào t,o t1 xa có tB ch8c rà soát, bB sung, %i4u ch/nh 

ch)>ng trình, l2ch trình %ào t,o c9a t5t c3 các ngành; t1ng b)!c biên so,n ch)>ng 

trình theo h)!ng t)>ng x8ng v!i ch)>ng trình m!i c9a h" chính quy, %i4u ch/nh c> 

c5u các môn thi t$t nghi"p c9a m&t s$ ngành S) ph,m theo h)!ng t?ng c) ng ki.n 

th8c và ph)>ng pháp gi3ng d,y, m@ thêm các ngành %ào t,o m!i và m@ r&ng %2a bàn 

%ào t,o trong c3 n)!c. 

Tuy v;y, vIn còn m&t s$ tDn t,i c6n khFc ph#c, %ó là theo ph)>ng th8c %ào t,o 

t1 xa thì h-c viên ph3i t( nghiên c8u tài li"u tr)!c @ nhà, còn các %+t t;p trung ch/ 

%: h)!ng dIn thêm và gi3i %áp thFc mFc c9a h-c viên; song trong th(c t. có không ít 

h-c viên ch)a xác %2nh %úng %&ng c> h-c t;p, ch)a nh;n th8c %6y %9 ph)>ng pháp 

h-c nên th# %&ng trong vi"c nghiên c8u, tìm hi:u t) li"u, giáo trình tr)!c các %+t t;p 

trung c9ng c$ ki.n th8c và gi3i %áp thFc mFc. Th;m chí, có m&t s$ h-c viên %.n c;n 

ngày t;p trung m!i nh;n giáo trình nên gHp r5t nhi4u khó kh?n trong vi"c ti.p thu 

bài khi giáo viên h)!ng dIn, hoHc không bi.t gì %: h'i vì ch)a t( h-c tr)!c ngày t;p 

trung. Do %ó, trong m&t vài ngày ôn t;p, h-c viên thu nh;n ki.n th8c không %)+c 

bao nhiêu. S$ h-c viên %.n d( ôn t;p, gi3i %áp thFc mFc th) ng cEng không v)+t 

trên m8c 60%, s$ h-c viên b' h-c hàng n?m t)>ng %$i nhi4u. 

M&t th(c tr,ng n7a là hi"n nay vIn còn không ít h-c viên ch)a có hoHc ch)a 

bi.t sA d#ng máy vi tính, m,ng Internet, %ây là m&t th(c t. vô cùng khó kh?n trong 

quá trình h-c t;p. 

=$i v!i các Trung tâm %ào t,o t1 xa, thì hình th8c %ào t,o vIn ch)a th(c s( 

phong phú, nh5t là v4 công ngh" %ào t,o - m&t trong nh7ng y.u t$ quan tr-ng nh5t 

%$i v!i lo,i hình này. Cho %.n nay, v4 c> b3n, h-c li"u c9a giáo d#c t1 xa vIn ch9 

y.u là tài li"u in k.t h+p sA d#ng các kênh b?ng ti.ng, b?ng hình còn vi"c %ào t,o 
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thông qua phát thanh, truy4n hình, ph6n m4m vi tính và %ào t,o tr(c tuy.n qua m,ng 

Internet thì vIn còn h,n ch..  

Theo %ánh giá c9a B& Giáo d#c và =ào t,o thì hi"n nay %ang có tình tr,ng m&t 

s$ tr) ng ch,y theo s$ l)+ng, ch,y theo thành tích, phát tri:n qui mô quá nhanh so 

v!i kh3 n?ng %3m b3o ch5t l)+ng %ào t,o, so v!i các %i4u ki"n v4 %&i ngE gi3ng viên 

và tr+ gi3ng, ph)>ng ti"n, thi.t b2, h-c li"u. Vi"c tB ch8c, qu3n lí, thi, ki:m tra, %ánh 

giá phB bi.n vIn là hình th8c t( lu;n và tB ch8c t,i %2a ph)>ng nên ch)a b3o %3m 

tính nghiêm túc, khách quan, ch)a có s( sàng l-c m,nh trong quá trình %ào t,o, hi"n 

t)+ng h-c t;p, thi cA %$i phó, quay cóp còn khá phB bi.n nh)ng tP l" t$t c9a nhi4u 

khoá l,i quá cao (th) ng %,t kho3ng t1 70 %.n 80%)[4]. 

T1 th(c tiJn d,y h-c và thi cA còn nhi4u b5t c;p dIn %.n tình tr,ng nhi4u ng) i 

còn hoài nghi v4 ch5t l)+ng GDTX, cho rCng GDTX ch)a sánh %)+c v!i giáo d#c 

chính quy, ch)a th: c5p cùng v?n bCng, ch8ng ch/ v!i giáo d#c chính quy %)+c vì 

nh7ng lý do nh) ch5t l)+ng %6u vào, %i4u ki"n h-c t;p, quy trình ki:m tra, %ánh giá. 

Song theo quy %2nh, ch)>ng trình GDTX c5p v?n bCng có kh$i l)+ng, n&i dung và 

c5u trúc ki.n th8c t)>ng %)>ng v!i ch)>ng trình chính quy cùng ngành h-c, c5p 

h-c. V?n bCng, ch8ng ch/ (VBCC) c9a hình th8c giáo d#c t1 xa do các c> s@ giáo 

d#c có thNm quy4n c5p là VBCC thu&c h" th$ng giáo d#c qu$c dân, %)+c Nhà n)!c 

%3m b3o v4 tính pháp lý và giá tr2 sA d#ng nh) VBCC c9a các lo,i hình giáo d#c 

khác[3]. 

Tuy còn m&t s$ nh)+c %i:m song nh7ng gì %ã %,t %)+c trong công tác giáo d#c 

t1 xa th i gian qua %ã giúp cho ngành giáo d#c và %ào t,o nói chung, ngành 

GD&=T Qu3ng Ngãi nói riêng có %)+c nh7ng kinh nghi"m b)!c %6u trong quá 

trình ch/ %,o, tB ch8c và ti.n hành giáo d#c t1 xa. Th(c tiJn cho th5y n.u có s( %6u 

t) %úng m8c t1 nhi4u ph)>ng di"n, s( nh;n th8c %úng %Fn t1 phía ng) i h-c, ng) i 

d,y, s( %Bi m!i v4 n&i dung, ch)>ng trình, ph)>ng pháp gi3ng d,y và %i4u hành thì 

hi"u qu3 c9a giáo d#c t1 xa sK không thua kém so v!i giáo d#c chính quy. 

III. 'D xuPt m2t s1 giBi pháp góp phCn nâng cao chPt lQ;ng <ào t5o Giáo dMc 

tN xa: 



VI N NGHIÊN C!U GIÁO D"C 
 

 22

1. Nâng cao nh>n thAc và hình thành kR n3ng t4 h?c cho h?c viên: 

Giáo d#c t1 xa th(c ch5t là m&t quá trình h)!ng dIn h-c viên t( h-c, t( nghiên 

c8u %: hoàn thi"n v$n tri th8c theo yêu c6u c9a m&t khung ch)>ng trình nh5t %2nh. 

Do %ó, k.t qu3 h-c t;p c9a h-c viên t1 xa không ch/ do th6y gi'i, tài li"u h-c t;p t$t, 

các ph)>ng ti"n d,y h-c t$t mà còn ph# thu&c r5t l!n vào tinh th6n và kh3 n?ng t( 

h-c, t( nghiên c8u c9a h-c viên. Vì v;y, c6n làm cho h-c viên nh;n th8c rõ ý nghLa, 

vai trò c9a t( h-c, hình thành %&ng c> h-c t;p %úng %Fn, t,o ra tính t( giác, tích c(c, 

ý chí quy.t tâm v)+t khó trong quá trình h-c t;p. 

Ph)>ng pháp và kS n?ng t( h-c là m&t trong nh7ng nhân t$ quan tr-ng %em l,i 

hi"u qu3 cho quá trình h-c t;p, do %ó trong %6u m*i khóa h-c c6n hình thành cho 

h-c viên nh7ng kS n?ng t( h-c. KS n?ng t( h-c bao gDm vi"c xác %2nh m#c tiêu, n&i 

dung và trình t( công vi"c c6n làm; bi.t cách phân ph$i, sFp x.p th i gian cho t1ng 

công vi"c m&t cách h+p lý, phù h+p v!i hoàn c3nh và %i4u ki"n c9a b3n thân; bi.t 

cách %-c, nghiên c8u, s)u t6m tài li"u, bi.t cách ghi chép, h" th$ng hoá, khái quát 

hoá, bi.t t( %ánh giá k.t qu3 t( h-c và bi.t khai thác các ph)>ng ti"n hi"n có %: t( 

h-c có hi"u qu3. 

H-c t1 xa bFt bu&c ng) i h-c ph3i ho,t %&ng %&c l;p và nghiên c8u nhi4u tài 

li"u, ý th8c h-c t;p ph# thu&c hoàn toàn vào tính t( giác, ng) i h-c không ch2u s( 

qu3n lí tr(c ti.p hay b2 ép vào khuôn khB theo cách thông th) ng. Do %ó, vi"c 

h)!ng dIn ph)>ng pháp, hình thành kS n?ng h-c t;p cho h-c viên là %i4u vô cùng 

c6n thi.t.  

2. T3ng cQSng các phQTng ti0n, thiHt bU phMc vM công ngh0 <ào t5o tN xa: 

T?ng c) ng c> s@ v;t ch5t, mua sFm trang thi.t b2, %Ny m,nh 8ng d#ng công 

ngh" thông tin, xây d(ng h" th$ng h-c li"u %a d,ng, phong phú, có ch5t l)+ng, m@ 

r&ng mô hình %ào t,o qua m,ng. Tr)!c mFt t;p trung %6u t) cho các trung tâm d7 

li"u, thi.t l;p các Website liên quan, biên so,n giáo trình %i"n tA, ph6n m4m d,y h-c 

tr(c tuy.n, ph6n m4m ki:m tra, %ánh giá ch5t l)+ng h-c t;p theo hình th8c trFc 

nghi"m. Trong quá trình %ào t,o c6n trang b2 cho ng) i h-c m&t s$ kS n?ng c> b3n 
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v4 vi tính và h)!ng dIn cách khai thác các nguDn tài nguyên t) li"u trên m,ng 

Internet %: h-c viên nghiên c8u, h-c t;p. 

Xây d(ng và m@ r&ng tính n?ng c9a th) vi"n %i"n tA. Faulhabbel (1996) %ã  

kh0ng %2nh: “=ào t,o t1 xa không th: th(c hi"n %)+c n.u không có th) vi"n sách”. 

Th) vi"n sách là hình th8c s$ hoá c9a th) vi"n truy4n th$ng bao gDm c3 tài li"u s$ 

hoá và tài li"u truy4n th$ng cEng nh) tài li"u @ d,ng truy4n th$ng %a ph)>ng ti"n. 

Vì th. kho tài li"u c9a th) vi"n sách bao gDm t5t c3 các lo,i tài li"u %i"n tA và các 

lo,i 5n phNm. Các tài li"u s$ hoá c9a th) vi"n sách tDn t,i ngoài nh7ng gi!i h,n v4 

v;t lý và qu3n lí c9a m&t th) vi"n truy4n th$ng. Th) vi"n sách bao gDm c3 quá trình 

thu th;p thông tin và cung c5p d2ch v#, v$n là x)>ng s$ng và h" th$ng th6n kinh c9a 

các th) vi"n. [4] 

V!i tính n?ng v)+t tr&i so v!i th) vi"n truy4n th$ng, th) vi"n sách cho phép 

trong cùng m&t th i %i:m có th: có nhi4u ng) i cùng truy c;p m&t tài li"u t1 b5t c8 

n>i %âu. Do %ó, h-c viên có th: tìm nh7ng tài li"u phù h+p cho khoá h-c c9a mình 

m&t cách nhanh chóng, thu;n l+i, hi"u qu3 mà không ph3i t$n nhi4u th i gian và 

công s8c %: vào các th) vi"n truy4n th$ng nh) tr)!c %ây. 

Th) vi"n sách ph#c v# nh) nh7ng công c# thông minh %: cung c5p ph)>ng 

th8c xây d(ng ki.n th8c, h* tr+ quá trình h-c t;p, nghiên c8u và chuy:n giao nh7ng 

s3n phNm tri th8c v)+t qua s( gi!i h,n c9a không gian và th i gian không ch/ cho 

h-c viên h" =TTX mà còn cho c3 c&ng %Dng ng) i dùng th) vi"n nói chung.  

3. Xây d4ng m2t chQTng trình <ào t5o chuVn: 

=: %3m b3o các h-c ph6n bFt bu&c có n&i dung, kh$i l)+ng và c5u trúc ki.n 

th8c gi$ng nh) các h-c ph6n, tín ch/ bFt bu&c c9a h" chính quy, c6n xây d(ng m&t 

ch)>ng trình %ào t,o chuNn trên c> s@ ch)>ng trình khung do B& Giáo d#c và =ào 

t,o ban hành %: các trung tâm %ào t,o t1 xa có cùng lo,i hình %ào t,o th$ng nh5t 

th(c hi"n. =$i v!i m*i h-c ph6n c9a t1ng chuyên ngành %ào t,o, ph3i xây d(ng cho 

%)+c m&t giáo trình có n&i dung hi"n %,i, nh7ng tài li"u tham kh3o bFt bu&c kèm 

theo, có bài gi3ng mIu c9a nh7ng giáo viên t$t nh5t, có các câu h'i ki:m tra ki.n 
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th8c c> b3n và %áp án, t,o %i4u ki"n t$i %a %: ng) i h-c %)+c th(c hành và %$i tho,i 

v!i gi3ng viên. 

M@ r&ng h>n n7a các h-c ph6n t( ch-n, t,o %i4u ki"n thu;n l+i cho h-c viên 

nghiên c8u, t( h-c và phát huy s@ tr) ng c9a mình trong lLnh v(c chuyên môn. 

4. 'Wi m/i cách thAc kiLm tra, <ánh giá kHt quB h?c t>p cOa h?c viên: 

Trong %i4u ki"n hi"n nay, v!i s( phát tri:n v)+t b;c c9a khoa h-c, công ngh", 

%Hc bi"t là công ngh" thông tin, cho phép chúng ta có th: dJ dàng %Bi m!i cách th8c 

ra %4 ki:m tra, hình th8c ki:m tra, %ánh giá %$i v!i h-c viên theo h)!ng tB ch8c thi 

theo hình trFc nghi"m %$i v!i m&t s$ môn khoa h-c mà giáo d#c chính quy %ã th(c 

hi"n, thi.t k. nh7ng ph6n m4m ki:m tra theo hình th8c tr(c tuy.n t;p trung nhCm 

t?ng c) ng tính chính xác, khách quan c9a vi"c %ánh giá k.t qu3 t( h-c c9a h-c 

viên. =$i v!i các môn ch)a áp d#ng %)+c hình th8c ra %4 trFc nghi"m thì ra %4 theo 

h)!ng m@ v!i nhi4u ch9 %4 và yêu c6u h-c viên ch-n %4 tài %: nghiên c8u và hoàn 

thi"n theo hình th8c bài thu ho,ch, bài ti:u lu;n, khóa lu;n hoHc niên lu;n gAi tr(c 

ti.p v4 trung tâm %ào t,o %: trung tâm %ào t,o ch-n, phân ng) i ch5m, lên %i:m 

theo quy %2nh. C6n h,n ch. vi"c ra %4 t( lu;n theo ki:u truy4n th$ng %: tránh hi"n 

t)+ng h-c thu&c lòng mà không hi:u n&i dung bài h-c, sao chép, gian l;n trong thi 

cA. V!i cách ki:m tra này chFc chFn h-c viên ph3i n* l(c trong vi"c t( nghiên c8u, 

t( h-c, %áp 8ng %)+c yêu c6u và m#c tiêu c9a giáo d#c t1 xa. 

5. Xây d4ng hành lang pháp lí, cT chH, chính sách, t3ng cQSng <2i ngX và cBi 

tiHn công tác quBn lí: 

Ti.p t#c xây d(ng và hoàn thi"n các v?n b3n quy ph,m pháp l#ât, ban hành h" 

th$ng v?n b3n quy %2nh chHt chK h>n quy trình %ào t,o, ki:m tra, %ánh giá %$i v!i 

giáo d#c t1 xa.  

Xây d(ng các c> ch., chính sách phù h+p v!i %i4u ki"n h-c t;p c9a h-c viên và 

thu hút %&i ngE cán b&, giáo viên, gi3ng viên gi'i, các nhà khoa h-c, các chuyên gia 

có trình %& chuyên môn, nghi"p v# cao %: nghiên c8u, xây d(ng biên so,n ch)>ng 
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trình, giáo trình, tài li"u, ph#c v# cho công tác %ào t,o, %Hc bi"t là giáo trình, tài li"u 

dành cho t( h-c nhCm %3m b3o cho s( phát tri:n c9a h" th$ng giáo d#c t1 xa.  

=$i v!i công tác qu3n lí c6n %i sâu vào th(c ch5t, ph3i tB ch8c ki:m tra th) ng 

xuyên và %2nh kO %: nFm bFt thông tin hai chi4u, liên t#c gi7a c> quan qu3n lí và 

h-c viên nhCm k2p th i khFc ph#c nh7ng h,n ch. và bB sung, c;p nh;t nh7ng tri 

th8c và ph)>ng pháp hi"n %,i %áp 8ng yêu c6u h-c t;p ngày càng cao c9a h-c viên. 

IV. KHt lu>n: 

N)!c ta %ã và %ang ch2u s( tác %&ng m,nh mK c9a quá trình toàn c6u hoá, nhu 

c6u h-c t;p c9a nhân dân là r5t l!n. Th(c t. %ó %òi h'i ngành giáo d#c ph3i không 

ng1ng m@ r&ng các lo,i hình %ào t,o, trong %ó %ào t,o t1 xa %)+c xem nh) là m&t 

lo,i hình có nhi4u )u %i:m nh5t. Nhi4u h-c gi3 trên th. gi!i %ã nh;n %2nh rCng n.u 

nh) th i kO phong ki.n do quy4n l(c và %5t %ai ng( tr2, th i %,i công nghi"p b2 v;t 

ch5t và t) b3n chi ph$i, thì th. kP XXI s( quy.t %2nh t$i cao thu&c v4 kinh t. tri 

th8c. N4n kinh t. %ó, l5y giáo d#c – %ào t,o làm %òn bNy, trong %ó GDTX ph3i %)+c 

)u tiên hàng %6u, vì nó t,o ra %)+c nh7ng %&t phá m!i nh  có ti.n b& c9a công ngh" 

thông tin hi"n %,i. H>n n7a, giáo d#c th. kP XXI ph3i %.n v!i m-i ng) i, m-i nhà, 

%: m-i ng) i dân %)+c v)>n lên trong cu&c s$ng, lao %&ng và sáng t,o. [4] 

Lo,i hình giáo d#c này sK t,o %i4u ki"n thu;n l+i và c> h&i h-c t;p cho nhi4u 

%$i t)+ng, %Hc bi"t là %$i v!i nh7ng ng) i %ang làm vi"c, h- v1a công tác, v1a có 

th: tham gia h-c t;p %: nâng cao trình %&. =$i v!i nh7ng h-c sinh v1a t$t nghi"p 

trung h-c phB thông, không có %i4u ki"n theo h-c các l!p chính quy t,i tr) ng hoHc 

các sinh viên mu$n tham gia h-c t;p m&t lúc nhi4u tr) ng %,i h-c thì vIn %3m b3o 

ti.p thu ki.n th8c nh) các l!p chính quy. Xét trên góc %& xã h&i thì %ây là m&t 

ph)>ng pháp giúp m-i ng) i, m-i %$i t)+ng xã h&i có th: tham gia h-c t;p, h-c t;p 

th) ng xuyên và h-c t;p su$t % i. 

Trong %i4u ki"n hi"n nay c9a n)!c ta, vi"c phát tri:n hình th8c %ào t,o này có 

th: coi là m&t trong nh7ng bi"n pháp %: th(c hi"n t$t Ngh2 quy.t Trung )>ng 2 v4 

giáo d#c và %ào t,o %Dng th i th(c hi"n ch9 tr)>ng c9a B& Giáo d#c và =ào t,o v4 
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vi"c %a d,ng hoá, xã h&i hoá giáo d#c %em l,i hi"u qu3 to l!n c3 v4 kinh t. và xã 

h&i.  

Trong t)>ng lai, hình th8c %ào t,o này c6n %)+c phát tri:n m,nh mK, vì nó là 

ti4n %4 cho vi"c phát tri:n m&t xã h&i h-c t;p, %áp 8ng yêu c6u phát tri:n n4n kinh t. 

tri th8c - m&t xu th. phát tri:n c9a kinh t. th. gi!i trong th. kP 21. 
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NHYNG THÁCH TH!C VE CÔNG NGH  CZA GIÁO 

D"C '(I H&C TRONG D(Y H&C TR)C TUY*N 

ThS. Lê T;n Hu<nh C=m Giang 

Vi"n Nghiên c#u Giáo d$c  

 

Tóm t%t: Tác gi  bài vi!t "#ng quan "i$m cho r%ng d&y h'c tr(c tuy!n s) 

"óng vai trò là m*t hình th+c chuy$n t i hi,n "&i trong giáo d-c "&i h'c, và vi,c 

tr(c tuy!n hoá các tài nguyên h'c t.p và ph/0ng pháp gi ng d&y là các chi!n l/1c 

s) "óng vai trò quan tr'ng góp ph2n "$ kéo gi m áp l(c "&i chúng hoá giáo d-c "&i 

h'c. Bài vi!t phân tích các thách th+c mà giáo d-c "&i h'c "ang và s) ph i "3i m4t 

trong v5n "6 "2u t/ "úng "7n cho công ngh, "$ ph-c v- cho m-c tiêu và chi!n l/1c 

phát tri$n giáo d-c "&i h'c.  

Internet và Word Wide Web  ã tác  !ng  "n m#i m$t c%a  &i s'ng xã h!i. 

Trong t()ng lai, d*y h#c tr+c tuy"n s,  óng vai trò là m!t hình th-c chuy.n t/i hi0n 

 *i trong giáo d1c  *i h#c,  ây là m!t xu h(2ng không th.  /o ng(3c. Trong tình 

th"  ó, giáo d1c  *i h#c  ang ph/i  'i m$t v2i nhi4u thách th-c v4 công ngh0.  

1. V n !" !#u t$ cho công ngh% !& xây d'ng h% th(ng thông tin trong giáo d)c 

!*i h+c: 

Các tr(&ng  *i h#c c5n quan tâm  5y  %  "n v6n  4 thi"t l7p m!t h0 th'ng 

thông tin thích -ng v2i ch6t l(3ng thông tin t't và có th. s8 d1ng  (3c. M!t c) s9 

giáo d1c  *i h#c không th.  -ng bên l4 ngu:n cung c6p thông tin do Internet mang 

l*i. ;. gi/i quy"t v6n  4 này thì c5n ph/i  5u t( vào các s/n ph<m c%a công ngh0 

thông tin. C5n ph/i r!ng tay chi tiêu  . mua s=m  % s' l(3ng và  úng ch6t l(3ng 

nh>ng th- c5n dùng, nh(ng ph/i bi"t s8 d1ng chúng m!t cách chuyên nghi0p. Trong 

th+c t", c?ng có nhi4u tr(&ng h3p ng(&i ta d@ dàng thay  Ai các thi"t bB sau m!t th&i 

gian ng=n s8 d1ng ho$c là ném ti4n vào các s/n ph<m   (3c mua s=m m!t cách sai 

l5m. 
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Nhìn chung, các tr(&ng  *i h#c 9 các qu'c gia giàu có trang bB r6t t't cho 

giáo viên và sinh viên c/ v4 ph5n c-ng lCn ph5n m4m. H5u h"t các nhân viên làm 

vi0c trong lDnh v+c h#c thu7t 9 Hoa KE  (3c trang bB máy tính 9 n)i làm vi0c. 

T()ng t+, các h#c gi/ 9 Anh Qu'c có tài kho/n cá nhân tr+c ti"p  . s8 d1ng thi"t bB 

ph5n c-ng và các ch()ng trình ph5n m4m (OECD 2001). K"t qu/ này có th. có 

 (3c tF m'i quan h0 h3p tác t't gi>a tr(&ng  *i h#c và gi2i công nghi0p.  

Vi0c c6p tài kho/n  . giáo viên và sinh viên có th. tìm  (3c sách  i0n t8 và 

tài li0u, t*p chí chuyên ngành trên m*ng giúp ti"t ki0m ti4n b*c h)n là mua sách v4 

x"p  5y các giá sách c%a th( vi0n, nh(ng chúng s, có ít hi0u qu/ h)n n"u h# không 

 (3c t7p hu6n rõ v4 cách th-c s8 d1ng. S8 d1ng ti4n b*c m!t cách khôn ngoan  . 

 5u t( phát tri.n hi0u qu/ v4 công ngh0 không ph/i là vi0c d@ dàng. 

2. V n !" !#u t$ cho công ngh% và !/nh h$0ng s' phát tri&n giáo d)c !*i h+c: 

Vi0c thay  Ai m!t cách cGn b/n cách th-c qu/n lý tri th-c  ang t*o ra m!t 

thách th-c khác. Qu/n lý tri th-c không chH  4 c7p  "n vi0c thi"t l7p m!t h0 th'ng 

thông tin và chuy.n giao thông tin, mà là v6n  4 thông tin  ã  (3c tinh luy0n thành 

ki"n th-c nh( th" nào và ki"n th-c  ó  (3c s8 d1ng nh( th" nào  . có hi0u qu/ t't. 

Ki"n th-c thì ph/i cô  #ng và khái quát h)n là thông tin. ChIng h*n nh( thông tin 

 ã giúp  (a  "n m!t phán  oán có giá trB, hay là thông tin  ã mang l*i m!t l3i ích 

th+c t" nào  ó, ho$c m!t cách -ng d1ng c1 th. c%a thông tin, t6t c/ bao hàm trong 

v6n  4  ang  (3c nói  "n. Và, v6n  4 này có th. gây nhi4u tranh cãi. Nó có m'i liên 

quan v2i các câu hJi nh(: ki"n th-c là gì? ki"n th-c  (3c phát tri.n theo cách th-c 

nh( th" nào? trong t()ng lai ki"n th-c nên  (3c phát tri.n theo cách th-c nh( th" 

nào?  

Qu/n lý tri th-c  ang chi"m vB trí là v6n  4 tr#ng tâm trong h5u h"t các ngành 

h#c thu7t và là v6n  4 r6t l2n  ang t:n t*i 9 nhi4u qu'c gia. M$c dù v6n  4 qu/n lý 

ki"n th-c  ã có s+ phát tri.n trong các nghiên c-u v4 kinh doanh, nó vCn là m!t 

nhi0m v1 tr#ng tâm c%a giáo d1c  *i h#c và s, luôn luôn là v7y. S8 d1ng h0 th'ng 

thông tin chH là m!t v6n  4 thu!c v4 qu/n lý tri th-c m$c dù t5m quan tr#ng v4 m$t 

h#c thu7t c%a v6n  4 này không ngFng gia tGng.  
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Chúng ta bi"t rKng ki"n th-c  ã có th.  (3c  Bnh hình và  (3c v7n d1ng mà 

không c n s8 d1ng công ngh0 thông tin. Các tr(&ng  *i h#c  ã qu/n lý tri th-c hàng 

trGm nGm mà không dùng công ngh0 thông tin. Th" nh(ng, trong th7p kL vFa qua, 

công ngh0 thông tin  ã ch-ng tJ (u th" v(3t tr!i c%a mình nh( là m!t công c1 h>u 

hi0u  . qu/n lý tri th-c. Vì th", thách th-c công ngh0 ch% y"u  'i v2i giáo d1c  *i 

h#c là ph/i t7p trung vào công ngh0 mà không xao lãng tri th-c, không xao lãng vi0c 

t*o thành ki"n th-c, vi0c ch#n l#c và -ng d1ng ki"n th-c (S. Bach 2006). Công ngh0 

thông tin ph/i  (3c s8 d1ng theo h(2ng tGng thêm ti0n ích ph1c v1 cho ti"n trình 

này h)n là làm suy gi/m hay gây ra c/n ng*i. Vi0c tìm ki"m tri th-c ph/i  (3c  $t ra 

tr(2c tiên, tr(2c v6n  4 v4 công ngh0.  

S. Brown và P. Duguid (2000) cho rKng vai trò tr#ng tâm c%a giáo d1c  *i 

h#c trong th&i  *i thông tin là phê duy0t ki"n th-c. Trong khi Internet  ã làm t't 

vi0c s=p x"p và chia sM thông tin, giáo d1c  *i h#c c?ng không bB t(2c m6t  i vai trò 

 Bnh nghDa và phân lo*i v4 m-c  ! quan tr#ng c%a các s/n ph<m thu!c v4 ki"n th-c. 

H)n n>a, có th. nói vai trò c%a giáo d1c  *i h#c trong vi0c qu/n lý tri th-c s, tr9 

nên khó khGn ph-c t*p h)n,  ây là thách th-c r6t quan tr#ng v2i tính ch6t là v6n  4 

tiên phong, dCn  (&ng cho s+ phát tri.n giáo d1c  *i h#c. 

3. V n !" phát tri&n k: n;ng s< d)ng công ngh% thông tin c=a gi>ng viên và 

sinh viên: 

Thách th-c ti"p theo là kN nGng s8 d1ng công ngh0 thông tin c%a gi/ng viên 

và sinh viên. Sinh viên c5n có kN nGng s8 d1ng Internet  . truy c7p vào các web site 

t't, tìm ki"m các thông tin có giá trB, và phát tri.n kN nGng qu/n lý tri th-c. Theo M. 

Pettigrew và D. Elliott (1999) thì có m!t s' nguyên t=c c5n l(u ý trong vi0c hu6n 

luy0n kN nGng s8 d1ng công ngh0 thông tin cho sinh viên,  ó là: linh ho*t, s8 d1ng 

th(&ng xuyên và t+ tin, tài li0u h#c t7p  a d*ng và c7p nh7t.  

Linh ho*t là kh/ nGng xoay x9  . thích nghi v2i s+ khác bi0t v4 ph5n c-ng hay 

các phiên b/n ph5n m4m  (3c trang bB khác nhau gi>a h#c  (&ng và n)i làm vi0c. 

Sinh viên ph/i  (3c chu<n bB  . có th. thích -ng nhanh v2i vi0c nâng c6p các thi"t 

bB. Vi0c s8 d1ng th(&ng xuyên là r6t quan tr#ng b9i vì kN nGng chH có th. hình thành 
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và thu5n th1c khi  (3c s8 d1ng th(&ng xuyên. Sinh viên c5n  (3c hO tr3 b9i các 

ph()ng pháp hu6n luy0n và tài li0u h#c t7p  a d*ng  . giúp h# h#c t7p hi0u qu/. 

Sách, các lo*i sA tay h(2ng dCn, làm mCu và h(2ng dCn, tr3 giúp kN thu7t tr+c ti"p 

ho$c tr+c tuy"n, h(2ng dCn gián ti"p qua bGng hình, t6t c/  4u có ích  . giúp sinh 

viên l+a ch#n ph()ng pháp h#c t7p t't nh6t  áp -ng nhu c5u h#c t7p c%a h#. ;i4u 

này r6t quan tr#ng  . giúp sinh viên  *t  (3c bKng c6p  *i h#c b6t ch6p kN nGng 

công ngh0 thông tin c%a h#  ã  (3c trang bB 9 m-c  ! nào tF các c6p h#c phA thông. 

Các gi/ng viên c?ng c5n  (3c hu6n luy0n v4 kN nGng s8 d1ng công ngh0 

thông tin. M!t b! ph7n l2n gi/ng viên  ã không  (3c h#c v4 các kN nGng này tF các 

tr(&ng l2p chính th-c mà chH t+ h#c là chính. Xu h(2ng tin h#c hoá trong giáo d1c 

c?ng làm gia tGng thêm áp l+c ngh4 nghi0p và kh'i l(3ng công vi0c cho nhóm giáo 

viên này h)n là giúp ti"t ki0m s-c lao  !ng c%a h#. Các c) s9 giáo d1c  *i h#c c5n 

có các chi"n l(3c  . tr3 giúp  !i ng? gi/ng viên và nhân viên v4 kN nGng s8 d1ng 

công ngh0 thông tin mà h# còn thi"u h1t. H*n ch" v4 kN nGng s8 d1ng công ngh0 

thông tin c%a  !i ng? gi/ng viên và nhân viên c?ng nh( thi"u s+ hO tr3 c%a gi2i 

chuyên môn v4 công ngh0 thông tin s, là m!t lý do làm th6t b*i các chi"n l(3c thúc 

 <y vi0c tr+c tuy"n hoá các tài nguyên h#c t7p và ph()ng pháp gi/ng d*y – trong 

khi các chi"n l(3c này  (3c  ánh giá là h>u ích  . kéo gi/m áp l+c  *i chúng hoá 

giáo d1c  *i h#c. 
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CHI7N L8?C PHÁT TRI@N 4ÀO T5O TR6C 

TUY7N TRONG NHÀ TR89NG 

ThS. Tr!"ng Tinh Hà 

Khoa V#t lý – Tr!$ng %'i h(c S! Ph'm TP.HCM 

 

1. MA !#u 

V2i s+ phát tri.n v4 nhi4u m$t c%a th" gi2i và xã h!i nh(: ch% tr()ng, chính 

sách c%a ;/ng và Nhà n(2c v4 giáo d1c, c) s9 h* t5ng, m*ng l(2i vi@n thông - 

Internet, các gi/i pháp eLearning, nhu c5u  (3c h#c t7p m#i n)i, m#i lúc c%a nhi4u 

thành ph5n: h#c sinh, sinh viên, ng(&i  ã  i làm… yêu c5u phát tri.n các h0 th'ng 

 ào t*o và h#c t7p tr+c tuy"n  ã tr9 thành m!t nhu c u t)t y*u c+a xã h,i. 

V2i vi0c Vi0t Nam gia nh7p WTO và h!i nh7p vào n4n kinh t" th" gi2i ngày 

càng sâu r!ng, giáo d1c Vi0t Nam  ang  -ng tr(2c thách th-c  ào t*o nh>ng công 

dân t()ng lai có  5y  % nGng l+c, trí tu0, kh/ nGng t+ h#c, kh/ nGng t+ nâng c6p 

mình trong môi tr(&ng c*nh tranh ngày càng kh'c li0t… ;i cùng nhi4u gi/i pháp, 

-ào t'o tr.c tuy*n (4TTT) s, là m,t trong nhi/u gi0i pháp mà n4n giáo d1c Vi0t 

Nam h(2ng t2i và tri.n khai.  

B! GD-;T Vi0t Nam c?ng  ã th. hi0n nhi4u  !ng thái khuy"n khích vi0c s8 

d1ng CNTT trong gi/ng d*y,  (a các ki"n th-c v4 eLearning t2i nh>ng cán b! qu/n 

lý, nhà giáo, nh>ng ng(&i quan tâm  "n giáo d1c, HS-SV (ch%  4 nGm h#c 2008-

2009, chH thB s' 47/2008/CT-BGD;T, chH thB s' 55/2008/CT-BGD;T, h(2ng dCn 

9772/BGD;T-CNTT…) 

Thông qua bài tham lu7n t*i H!i th/o này, chúng tôi mong mu'n góp m!t góc 

nhìn cho các tr(&ng phA thông, cao  Ing,  *i h#c, các nhà lãnh  *o c) s9 giáo d1c 

 ang mu'n tìm hi.u ho$c tri.n khai các gi/i pháp  ào t*o tr+c tuy"n cho nhà tr(&ng 

c%a mình. 9ây là m*t s3 câu h:i mà m*t d( án tri$n khai 9TTT nào c;ng ph i "4t 

ra, b)t ch)p quy mô c+a d. án và vi,c tr  l<i h!t ho4c không h!t các câu h:i này 
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cùng m+c "* c=a câu tr  l<i s) th$ hi,n "/1c m1c -, mong mu2n th.c hi3n %TTT 

trong nhà tr!$ng. 

2. Xây d'ng ChiBn l$Cc phát tri&n 4ào t*o tr'c tuyBn trong nhà tr$Dng: 

;. thu7n ti0n cho quá trình theo dõi và s=p x"p các ý t(9ng th+c hi0n m!t d+ 

án phát tri.n ;TTT trong nhà tr(&ng, chúng tôi s8 d1ng k> thu.t "4t câu h:i 5W1H. 

Vi0c tr/ l&i các câu hJi  (3c  $t ra không nh6t thi"t ph/i  i theo m!t chu trình tu5n 

t+, mà có th.  (3c th+c hi0n theo chu trình xen k,. 

2.1. Cái gì? (What) 

- %TTT là gì? 

Vi,c gi ng d&y trên môi tr/<ng h'c t.p mà ng/<i d&y và ng/<i h'c có s( cách 

bi,t v6 th<i gian hay không gian, ho4c c  hai, và ng/<i d&y cung c5p n*i dung khóa 

h'c thông qua các +ng d-ng qu n lý h'c t.p (LMS, LCMS), các ngu#n tài nguyên 

multimedia, m&ng Internet, h*i th o tr(c tuy!n, …Ng/<i h'c nh.n n*i dung khóa 

h'c và t/0ng tác v?i ng/<i d&y qua cùng các ph/0ng ti,n k> thu.t trên. (Kurbel, 

Karl - 2001) 

- Nên l.a ch(n m1c -, phát tri4n %TTT nào? Câu tr/ l&i cho câu hJi này tùy 

thu!c vào  Bnh h(2ng và chi"n l(3c phát tri.n c%a nhà tr(&ng, s+ quen thu!c 

v2i các ph()ng ti0n ICT (information and communication technology) và vGn 

hóa m*ng c%a thành viên trong tA ch-c… Ví d1: Nhi4u tr(&ng có  a s' thành 

viên ch(a quen s8 d1ng v2i email, chat, công c1 t*o bài gi/ng, di@n  àn, nhi4u 

tr(&ng h#c khác thì  ã hình thành xong vGn hóa s8 d1ng m*ng trong giao ti"p, 

nhi4u tr(&ng thì vi0c tri.n khai ;TTT là gi/i pháp b=t bu!c, … 

- Nhà qu0n lý, nhà giáo, h(c sinh -!5c l5i gì khi tri4n khai %TTT? 

- Các gi0i pháp k6 thu#t ICT nào s7 -!5c s8 d9ng? Bao g:m: công c1 t*o bài 

gi/ng, website, di@n  àn, h0 th'ng qu/n lý h#c t7p, môi tr(&ng h#c t7p /o... 

2.2. Vì sao? (Why) 

- Vì sao ph0i tri4n khai và 1ng d9ng %TTT trong nhà tr!$ng?  
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oCác m-c "ích giáo d-c, "ào t&o có "&t "/1c khi tri$n khai 9TTT? 

oVi,c tri$n khai có phù h1p v?i ch= tr/0ng, xu h/?ng c=a ngành GD?  

Nh>ng ng(&i  i4u hành và tham gia d+ án phát tri.n ;TTT c5n hi.u rõ các 

m1c  ích v4 giáo d1c,  ào t*o mà d+ án có th.  *t  (3c và các m1c  ích mà ;TTT 

s, không th.  áp -ng. Bên c*nh  ó, d+ án c?ng c5n phù h3p v2i các ch% tr()ng c%a 

ngành (ví d1: hi0n nay B! GD-;T ch% tr()ng  <y m*nh vi0c s8 d1ng các ph5n m4m 

ngu:n m9 nhKm h*n ch" chi phí ph/i bJ ra, khuy"n khích các tr(&ng s8 d1ng h0 

th'ng Moodle  . qu/n lý các khóa h#c, s8 d1ng các bài gi/ng  úng chu<n SCORM). 

- Vì sao các gi0i pháp eLearning này -!5c l.a ch(n? 

D+a trên các câu tr/ l&i v4 hi0u qu/ s, mang l*i, chi phí bJ ra cho h0 th'ng kN 

thu7t,  ào t*o, nhân công, trình  ! s8 d1ng công c1 ICT c%a thành viên… 

Hi0n nay, trên thB tr(&ng eLearning có nhi4u h0 th'ng th()ng m*i và mi@n phí 

v2i nh>ng (u  i.m và khuy"t  i.m khác nhau. 

2.3. Ai? (Who) 

- Nh:ng ng!$i nào hay b, ph#n nào s7 ph9 trách d. án? 

 Nhà tr(&ng quy"t  Bnh phát tri.n h0 th'ng ;TTT c%a mình v2i nh>ng thành 

ph5n nào? B! ph7n IT c%a tr(&ng, các giáo viên c%a tr(&ng có am hi.u v4 

eLearning ho$c m&i m!t b! ph7n t( v6n và phát tri.n bên ngoài nhà tr(&ng?  

- B, ph#n nào s7 ph9 trách v/ m;t n,i dung s! ph'm cho nhà tr!$ng? Bao 

g:m nh>ng ng(&i s, thi"t k" n!i dung h#c t7p phù h3p v2i các m1c  ích  ào 

t*o  ã  4 ra, các ph()ng pháp s( ph*m, các ph()ng pháp  ánh giá quá trình 

h#c t7p, … 

- B, ph#n nào s7 ch<u trách nhi3m v/ m;t k6 thu#t và phát tri4n các bài h(c 

tr.c tuy*n? Bao g:m n!i dung và các y"u t' khác nh(:  Bnh d*ng file, h3p 

chu<n eLearning, y"u t' multimedia, t()ng tác, ki.m tra và  ánh giá… 

Vi0c phát tri.n ;TTT ho$c s8 d1ng eLearning trong nhà tr(&ng có thành công 

hay không là do ch6t l(3ng n!i dung c%a các khóa h#c  (3c tri.n khai trên h0 th'ng. 
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“eLearning không là gì c  n!u không có n*i dung t3t”. (Amy Smith - 2006) 

Chúng ta c5n ý th-c rõ rKng: “Giáo viên không ph i là K> thu.t viên”, v2i mOi 

vai trò s, c5n nh>ng hi.u bi"t khác nhau. Do  ó, nhà tr(&ng c5n ý th-c xây d+ng ít 

nh6t 2 b! ph7n cho quá trình phát tri.n ;TTT c%a mình:  

+ B! ph7n chuyên v4 n!i dung s( ph*m g:m các giáo viên, gi/ng viên nhi4u 

kinh nghi0m, n=m v>ng k"t c6u ch()ng trình gi/ng d*y, h# s, là ng(&i trao  Ai v2i 

nhau bKng ngôn ng> c%a giáo d1c. 

+ B! ph7n kN thu7t: bao g:m nh>ng ng(&i am hi.u v4 các yêu c5u khi phát 

tri.n m!t h0 th'ng ;TTT, các  Bnh d*ng multimedia, các chu<n  ang  (3c th" gi2i 

s8 d1ng, các kN thu7t ICT s8 d1ng  .  áp -ng yêu c5u c%a b! ph7n n!i dung. ;ây là 

nh>ng ng(&i s, trao  Ai v2i nhau bKng ngôn ng> IT.  

Và  ôi khi gi>a 2 b! ph7n  ó c5n có m!t b! ph7n trung gian  . “phiên dBch” 

yêu c5u c%a c/ 2 b! ph7n trên. ;ây s, là nh>ng ng(&i có hi.u bi"t t'i thi.u 9 c/ 2 

lDnh v+c  . truy4n t/i, “phiên dBch” ý mu'n c%a c/ 2 bên nhKm  /m b/o ch6t l(3ng 

c%a n!i dung khóa h#c  (3c nh( mong mu'n. 

2.4. E !âu? (Where) 

- Nh:ng ng!$i tham gia d. án s7 g;p m;t, trao -=i, lên k* ho'ch > -âu? 

- C" s> v#t ch)t c+a nhà tr!$ng có riêng các phòng cho nhân s. c+a các b, 

ph#n c+a d. án?  

- H3 th2ng %TTT và h' t ng k6 thu#t s7 -!5c -;t > bên trong hay bên ngoài 

nhà tr!$ng, ho;c c0 hai? 

M$c dù, h0 th'ng ;TTT s,  (3c ch*y trên môi tr(&ng m*ng, chúng ta vCn c5n 

m!t không gian  .  $t các máy ch%, máy tính ph1c v1 vi0c t*o bài gi/ng, xây d+ng 

ngân hàng ki"n th-c dùng chung, ngân hàng tài li0u multimedia… Nhi4u tr(&ng h#c 

g$p khó khGn  . tìm ki"m thêm các phòng 'c cho d+ án ;TTT, nh(ng n"u không có 

m!t “ Ba chH” c'  Bnh  . t7p trung, phát tri.n các khóa h#c, qu/n lý và v7n hành h0 

th'ng… thì vi0c tri.n khai khó lòng  *t hi0u qu/ cao.  
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N"u nhà tr(&ng có ý  Bnh m&i m!t  )n vB bên ngoài, thì không gian liên l*c, 

g$p m$t trao  Ai, tri.n khai có th. m9 r!ng thêm nh& c) s9 v7t ch6t c%a bên th+c 

hi0n. 

2.5. Khi nào? (When) 

- Nhà tr!$ng d. -<nh tri4n khai %TTT t? th$i -i4m nào? Vi0c lên k" ho*ch v4 

m$t th&i gian là h"t s-c c5n thi"t  . ki.m tra,  i4u chHnh trong quá trình phát 

tri.n d+ án. 

- K* ho'ch tri4n khai s7 kéo dài trong bao lâu? V2i m!t quá trình m6t quá 

nhi4u th&i gian tri.n khai, thì khi h0 th'ng b=t  5u chính th-c  i vào ho*t  !ng, 

h0 th'ng  ó  ã không còn phù h3p v2i xu h(2ng và kN thu7t phát tri.n c%a tình 

hình hi0n t*i. 

- T'i th$i -i4m nào s7 có các bu=i g;p g@ -4 -ánh giá l'i quá trình? ;ây là 

th&i  i.m  . nh>ng ng(&i tham gia và qu/n lý d+ án cùng ng:i l*i  .  ánh giá 

công tác tri.n khai, hi0u qu/ s8 d1ng và các  i4u chHnh cho th&i gian t2i. 

- Nh:ng ng!$i tr.c ti*p s8 d9ng h3 th2ng %TTT nh! giáo viên, h(c sinh, 

ng!$i qu0n lý s7 -!5c hu)n luy3n làm quen vAi h3 th2ng lúc nào? Vi0c  (a 

h0 th'ng vào ho*t  !ng ch=c ch=n s, gây bP ngP, khó khGn lúc ban  5u cho 

nh>ng ng(&i s8 d1ng. Do  ó, công tác  ào t*o, làm quen v2i h0 th'ng càng 

 (3c lên k" ho*ch và th+c hi0n chu  áo thì giai  o*n khó khGn ban  5u s, càng 

 (3c rút ng=n. 

2.6. Nh$ thB nào? (How) 

- Kinh phí nhà tr!$ng d. -<nh cho vi3c tri4n khai d. án và duy trì d. án là 

bao nhiêu?  

- Làm cách nào có -!5c s2 kinh phí -ó? 

Bên c*nh v6n  4 nhân l+c, thì chi phí ch=c ch=n s, là v6n  4 mà lãnh  *o nhà 

tr(&ng c5n nghiêm túc xem xét. 
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- Trong ph n kinh phí -ó, bao nhiêu ph n trBm s7 -!5c s8 d9ng cho các 

kho0n khác nhau: - u t! c" s> h' t ng, k6 thu#t, thù lao cho ng!$i tham 

gia, chi phí cho các b, ph#n…? 

- Hi3u qu0 c+a vi3c s8 d9ng %TTT -!5c -ánh giá nh! th* nào?  

- Các bi3n pháp nào nhCm giúp ng!$i th9 h!>ng (ng!$i qu0n lý, giáo viên, 

h(c sinh…) làm quen vAi %TTT? Các bi0n pháp có th. bao g:m m9 khóa  ào 

t*o (kN thu7t viên-qu/n lý-giáo viên-ng(&i h#c),  (a ra các chính sách khuy"n 

khích ho$c yêu c5u s8 d1ng, trao  Ai v2i các cá nhân hay tA ch-c khác  ã s8 

d1ng thành công ;TTT… 

3. KBt luFn 

Thông qua các câu hJi và v6n  4 trình bày bên trên, chúng tôi hy v#ng cung 

c6p m!t cái nhìn tAng quát cho nh>ng nhà qu/n lý  ang có nhu c5u tìm hi.u ho$c 

phát tri.n m!t h0 th'ng  ào t*o tr+c tuy"n cho nhà tr(&ng c%a mình. 

Vi0c s8 d1ng ICT nhKm nâng cao ch6t l(3ng d*y và h#c s, ti"p t1c là m!t  4 

tài  (3c các nhà giáo d1c, qu/n lý, giáo viên, h#c viên và toàn xã h!i quan tâm. Và 

s8 d1ng các h0 th'ng eLearning chính là m!t trong nh>ng bi0n pháp th+c hi0n “H#c 

t7p su't  &i” mà UNESCO h(2ng t2i. 

 

Tài li%u tham kh>o 

- Ch@ thA s3 47/2008/CT-BGD9T ngày 13/8/2008 v4 nhi0m v1 tr#ng tâm c%a giáo 

d1c m5m non, giáo d1c phA thông, giáo d1c th(&ng xuyên, giáo d1c chuyên 

nghi0p nGm h#c 2008 – 2009. 

- Ch@ thA s3 55/2008/CT-BGD9T ngày 30/9/2008 v4 tGng c(&ng gi/ng d*y,  ào t*o 

và -ng d1ng CNTT trong ngành giáo d1c giai  o*n 2008-2012 c%a B! tr(9ng B! 

Giáo d1c và ;ào t*o. 

- H/?ng dBn s3 9772/BGD9T-CNTT -V/v H(2ng dCn th+c hi0n nhi0m v1 CNTT 

nGm h#c 2008 – 2009.  



H1I TH2O KHOA H3C: 4ÀO T5O TR6C TUY7N TRONG NHÀ TR89NG VI,T NAM-TH6C 
TR5NG VÀ GI2I PHÁP 
 

 37

- A.Smith, Content is Critical to a Good eLearning Strategy, 2006, 

amysmithconsulting.blogs.com 

- A.Smith, eL Strategy Development - First Steps, 2006, 

amysmithconsulting.blogs.com  

- K.Karl, Virtuality on the Students' and on the Teachers' sides: A Multimedia and 

Internet based International Master Program, Proceedings on the 7th 

International Conference on Technology Supported Learning and Training – 

Online Educa; Berlin, Germany; November 2001, pp. 133–136. 

- Lance Dublin, Lessons on E-Learning Strategy Development from the Cheshire 

Cat, 2004, www.learningcircuits.org 

- Roberta L. Westwood, Developing an e-Learning Strategy for Your 

Organization, 2001, www.westwood-dynamics.com 

- T.Anderson, F.Elloumi, ‘Theory and Practice of Online Learning', Athabasca 

University, 2004. ISBN: 0-919737-59-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI,N NGHIÊN C-U GIÁO D.C 
 

 38

D5Y H3C ONLINE 

TR89NG H3C 2O TRONG TH7 GIGI TH6C 

TS.NguyDn Kim HEng 

TR!$ng %H S! ph'm Tp.HCM 

 

Cách  ây g!n 10 n"m, l!n  !u tiên tham gia Ban Ch#  $o ch%&ng trình công 

ngh' thông tin c(a B) Giáo d*c và +ào t$o, tôi  ã  %,c nghe giáo s% c- v.n ch%&ng 

trình – m)t ng%/i M0, thuy1t ph*c m)t s- ng%/i trong ban khi h2 h3 nghi ch%&ng 

trình khi cho r4ng,  .t n%5c ta còn nghèo, ch%a th6  %a công ngh' thông tin vào 

giáo d*c – Ông nói : “Tôi v7a t5i Hà N)i  %,c hai ngày. Hôm qua, trên  %/ng d$o 

ch&i, tôi th.y tr8 em 9 m)t ngôi tr%/ng 9 Hà N)i ch&i trò mà tôi không bi1t g2i là gì, 

nh%ng tôi  oán là trò ch&i truy:n th-ng 9 n%5c b$n (ông t;, và m2i ng%/i nói,  ó là 

trò ch&i “ô "n quan” c(a nh<ng n< sinh,  ó là trò ch&i “ ánh quay” c(a nam sinh) và 

sau  ó, khi quay tr9 v:, tôi th.y có nh<ng  =a tr8  ang ch&i trò ch&i “game” trên các 

máy vi tính 9 c>a hàng g!n c?ng tr%/ng h2c n2. Tôi  =ng nhìn và bi1t r4ng, tôi 

không th6 ch&i “game” thành th$o nh% nh<ng  =a tr8 kia  %,c. Tôi th.y, các 

ch%&ng trình “game” mà chúng ch&i  :u b4ng ti1ng Anh. Tôi ngh@, có lA, ch# s- ít 

trong chúng có th6  2c  %,c cách h%5ng dBn “game” b4ng ti1ng Anh, nh%ng chúng 

vBn ch&i thành th$o. Tôi mu-n nói v5i các b$n m)t  i:u,  7ng vin vào lí do nghèo, 

 7ng ch/  1n khi Vi't Nam có  ( các  i:u ki'n  6 thCc hi'n công ngh' thông tin 

trong các tr%/ng h2c (máy tính, m$ng n)i b), internet…) thì m5i =ng d*ng công 

ngh' thông tin vào tr%/ng h2c. Nh% vDy thì sA làm chDm  i sC phát tri6n c(a giáo 

d*c, chDm  i sC h)i nhDp và phát tri6n kinh t1”. Câu nói .y,  ánh tan  i nh<ng nghi 

ng/ còn l$i c(a m)t s- ng%/i khi tri6n khai ch%&ng trình =ng d*ng công ngh' thông 

tin trong giáo d*c. 

Tôi có m)t ng%/i b$n ( úng ra là nhi:u h&n m)t) than phi:n r4ng: con nhà 

mình mê “game” quá, chEng bi1t làm cách nào  6 cho chúng b5t ch&i c;. Tôi b;o, 

anh có ch&i “game” ch%a, là tôi ch# nói  1n nh<ng “games” cài  Ft sGn trên máy tính 

cá nhân .y, th= không ph;i mua nh% b2n tr8 ch&i “game” bây gi/. M)t s- ng%/i thú 
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thDt: có. Tôi hHi, anh có mê không? CIng có ng%/i tr; l/i có. Anh mê vì  i:u gì? H2 

tr; l/i, lúc  !u vì tò mò, sau thì vì mu-n thJng. Tôi hHi ti1p, khi thJng r3i anh có 

mu-n ch&i n<a không? Có – cIng có ng%/i tr; l/i nh% vDy và thêm r4ng, tôi ch&i  6 

“gi1t th/i gian”. Tôi ngh@, cái lí do “gi1t th/i gian” kia không ph;i là lí do chính, lí 

do chính n4m 9 ph!n sau kia: anh mu-n chi1n thJng, mu-n chinh ph*c. VDy thì, sao 

l$i trách con mình và nh<ng  =a tr8 khác ch&i “game”? T.t c;  :u tr; l/i r4ng, sA  6 

chúng ch&i n1u nh% chúng h2c xong bài h2c. 

T$i sao tôi l$i ph;i dài dòng nh% vDy khi ch# mu-n có m)t câu 9 cho bài vi1t 

này: máy tính, công ngh' truy:n thông, Internet  ang thay  ?i chúng ta,  ang thay 

 ?i th1 gi5i và giáo d*c không th6  =ng ngoài sC thay  ?i .y. Trong h)i th;o này, 

ch(  : mà chúng ta  : cDp  1n là (d$y) h2c trCc tuy1n “learning online”. SA không 

c!n ph;i nói thêm gì nh<ng l,i ích mà bài gi;ng trCc tuy1n  em l$i. Con b$n  i du 

lKch cùng b$n %? Chúng sA vJng mFt t$i tr%/ng ch= gì? N1u có nh<ng bài gi;ng trCc 

tuy1n, ch# c!n v5i m)t máy tính, có  %/ng truy:n Internet, b$n có th6 yên tâm, con 

b$n vBn theo h2c nh% nh<ng b$n khác 9 trên l5p. T7 lâu lJm r3i, tôi  ã bi1t, tr8 em 

mu-n cô giáo, th!y giáo chúng là m)t ng%/i dKu hi:n, ch# bi1t khuy1n khích, không 

chê mJng, cho phép chúng làm l$i bài tâp n1u chúng làm ch%a  úng… t t c! nh"ng 

#i$u #ó #$u có th% có trên l'p h(c !o, trên các l5p h2c trCc tuy1n. N1u có m)t h2c 

sinh nào  ó, mu-n th!y d$y chúng có khuôn mFt  Lp trai c(a nam tài t> n?i ti1ng 

Alain Delon, hay khuôn mFt kh; ái c(a n< minh tinh màn b$c Marilyn Monroe, vi'c 

.y cIng chEng  1n nMi khó kh"n khi trên màn hình là “th!y giáo ;o”. N"m 1997, khi 

 i kh;o sát giáo d*c ph? thông trung h2c 9 các t#nh  3ng b4ng sông C>u Long, tôi 

 ã th.y, có nh<ng h2c sinh ph;i  i h2c t7 3 gi/ sáng  6 kKp gi/ h2c bJt  !u t7 7 gi/, 

th1 nh%ng, nhi:u em  ã không  1n  úng gi/ h2c. Khi  ó, tôi  ã ngh@  1n m)t viNn 

c;nh d$y – h2c trCc tuy1n,  6 h2c sinh vùng sâu, vùng xa không ph;i m.t quá nhi:u 

th/i gian  i v: khi  1n tr%/ng h2c và h&n th1 n<a là các em có th6 theo h2c các th!y 

cô giHi, mà s- nhi:u các th!y cô giHi l$i không chKu s-ng 9 nh<ng vùng có nhi:u khó 

kh"n, thi1u th-n vDt ch.t. Khi  ó, tôi ch# dám m& %5c, có nh<ng b"ng ghi hình bài 

gi;ng c(a các th!y cô giHi 9 m2i mi:n t? qu-c,  6 h2c sinh vùng sâu, vùng xa thoát 
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khHi thi't thòi. Bây gi/, n1u có %5c, tôi mu-n, c; n%5c  %,c n-i m$ng Internet  1n 

t7ng nhà  6 tr8 em có th6 h2c 9 nhà. Th1 k# XXI  ã có nhi:u thay  ?i ti1n b) mang 

l$i nhi:u l,i ích cho con ng%/i, trong  ó có vi'c, xóa nhòa ranh gi5i th* h%9ng giáo 

d*c. 

Tôi mu-n nói,  1n nh<ng thay  ?i sA diNn ra nay mai, khi n%5c ta  ã b%5c 

qua l4n ranh nghèo  ói, qua nhóm các qu-c gia nghèo  ói nh.t th1 gi5i, nh<ng thay 

 ?i v: giáo d*c nh.t  Knh sA x;y ra. SA ph;i t? ch=c l$i tr%/ng h2c th1 nào? Nh<ng 

qui  Knh hi'n nay v: sC có mFt c(a h2c sinh, sinh viên trên l5p h2c ra sao? Tr%/ng 

h2c tDp trung có c!n  1n qui mô hàng ch*c hecta? Các h)i tr%/ng, gi;ng  %/ng 

 %,c xây dCng (to nhH) nh% th1 nào và chúng sA  %,c s> d*ng ra sao? Các gi;ng 

viên  $i h2c sA làm vi'c nh% th1 nào? Có sC thay  ?i v:  Knh m=c sinh viên/gi;ng 

viên không? Nhi:u, nhi:u, r.t nhi:u th= ph;i thay  ?i. 

Tôi m%/ng t%,ng ra cái c;nh, gi;ng  %/ng tr-ng rMng, ch# có vài ba ng%/i 

ng3i trong  ó, v5i nh<ng laptop  %,c n-i m$ng, s$c  i'n tC  )ng b4ng n"ng l%,ng 

mFt tr/i. Ngoài sân tr%/ng, trên các th;m có, sinh viên  ang n4m h2c. Th% vi'n 

cIng không còn b: th1 nh% hi'n t$i, vBn có nh<ng ng%/i già vào th% vi'n m%,n sách 

in nh% hi'n nay, ph!n  ông, sinh viên “m%,n” sách ngay 9 nhà mình, trên xe bus 

hoFc b.t c= n&i nào h2 mu-n. Bi1t  âu, các nhà xu.t b;n sA kiêm luôn c; vi'c bán .n 

phOm  i'n t> c(a mình thay cho các công ty phát hành sách hoFc thDm chí c; 

Amazon.com hi'n nay. Nh% vDy, ki6u l5p h2c truy:n th-ng, th!y  -i mFt v5i trò 

(face to face), m2i ng%/i 9 cùng ng3i trong khuôn viên vài ch*c mét vuông, trong 

m)t th/i gian nh.t  Knh sA không còn n<a. 

Th!y giáo sA ít h&n!? Các nhà khoa h2c, các k@ s%, công trình trong các nhà 

mày xí nghi'p, trong các vi'n nghiên c=u sA có th6 là nh<ng gi;ng viên  $i h2c qua 

vi'c phát hành các nghiên c=u c(a mình d%5i d$ng các e-book. Nh% vDy, các tr%/ng 

 $i h2c sA mang tính ch.t là ng%/i t? ch=c nhi:u h&n là thCc thi vi'c d$y và h2c. 

Các tr%/ng  $i h2c sA là n&i xây dCng các ch%&ng trình h2c, các b"ng DVD bài h2c 

và  i:u hành d$y-h2c online. Tr%/ng h2c sA có các tr%/ng quay gi-ng nh% 

Hollywood, 9  ó, các bài gi;ng sA  %,c quay, sA  %,c s- hóa, sA  %,c  %a lên m$ng 
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 6 sinh viên (v5i account  %,c c.p) sA dN dàng nghe bài gi;ng c(a th!y 9 b.t c=  âu. 

V.n  : là các ph!n m:m d$y h2c sA  %,c làm nh% th1 nào? Công ngh' truy:n thông 

ph*c v* ng%/i d$y và h2c ra sao? ChJc chJn là sinh viên sA có nhi:u lCa ch2n khi 

h2c online h&n. 

Ng%/i h2c cIng có th6 h2c m2i n&i m2i chM. SA có nh<ng thay  ?i v: thi c>, 

ki6m tra  ánh giá. Chính ng)*i h(c là ng)*i xây d+ng k, ho-ch h(c t.p cho 

mình, ch t “cá th% hóa” trong giáo d/c s0 t1ng lên. H2c sinh có th6 hHi “th!y/cô 

;o” m2i th= quanh bài gi;ng cho  1n khi nào h2 chJc chJn r4ng mình  ã nJm  %,c 

bài h2c. Nh<ng thí nghi'm ;o cIng  %,c cung c.p cho sinh viên, h2c sinh. SA gi;m 

 i nh<ng lo âu v: ô nhiNm môi tr%/ng khi các thí nghi'm ;o  %,c  %a vào l5p h2c. 

Hàng lo$t ngân hàng  : thi c(a các  $i h2c sA m9 ra. Bài làm c(a ng%/i h2c sA  %,c 

ghi l$i b4ng hình ;nh, k@ thuDt sA hM tr, ch-ng l$i sC gian lDn thi c>. 

Nh<ng v.n  : v: chi phí sA gi;m thi6u nhi:u. Sinh viên không ph;i hàng 

ngày ch$y xe bus t5i tr%/ng  úng gi/ nh% hi'n nay. Nh<ng thay  ?i v: khuôn viên 

 $i h2c trong th/i kì  $i h2c online sA là nh<ng công viên, sân vDn  )ng, nhà hát 

h&n là các gi;ng  %/ng và th% vi'n v5i nh<ng núi sách nh% hi'n nay. Nhi:u ng%/i 

 %,c h2c h&n, m)t ng%/i có th6 theo h2c nhi:u tr%/ng  $i h2c, không còn kho;ng 

cách  Ka lý gi<a nhà tr%/ng và ng%/i h2c… 

Tôi tìm các  Ka ch# trang web h2c trCc tuy1n: www.hoctienganhonline.net, 

www.techlearning.com, www.usingenglish.com, www.abc.net.au/learn, 

www.onthi.com, www.hoctructuyen.org, http://whitedelphi.plus.vn/moodle;   

www.vietnamlearning.vn... Có r.t nhi:u trang web h2c trCc tuy1n, ch# ti1c là tôi 

không th6 vào h2c vì không có account. 
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*NG D+NG E-LEARNING T$I KHOA CÔNG NGH) 

THÔNG TIN&TRUY,N THÔNG – TR'(NG #H C-N TH. 

ThS. Nguy2n V1n Linh, ThS. Phan Ph)3ng Lan,  
ThS. Phan Huy C)*ng, ThS. Tr4n Ngân Bình  

Khoa Công ngh5 Thông tin & Truy$n thông - Tr)*ng 6-i h(c C4n Th3. 

 

T/ khoá: LMS, LCMS, SCORM. 

1. Gi0i thi1u:  

Trong giáo d*c,  Fc bi't là giáo d*c bDc  $i h2c và sau  $i h2c, khi Vi't Nam 

mu-n rút ngJn kho;ng cách v: ch.t l%,ng  ào t$o v5i các n%5c tiên ti1n trên th1 

gi5i thì vi'c =ng d*ng công ngh' thông tin (CNTT) là r.t c!n thi1t. E-learning là 

m)t m;ng quan tr2ng c(a =ng d*ng CNTT trong giáo d*c. +6  áp =ng nhu c!u ngày 

càng cao c(a xã h)i, vi'c h2c tDp b4ng e-learning là m)t xu h%5ng t.t y1u.  

T7 n"m 2006  1n nay, Khoa Công ngh' Thông tin và Truy:n thông 

(CNTT&TT) thu)c +$i h2c C!n Th& (+HCT) cIng  ã và  ang tri6n khai h' th-ng 

e-learning ph*c v* ch%&ng trình  ào t$o liên thông t7 c> nhân lên k0 s% tin h2c và 

hM tr, sinh viên c(a Khoa trong  ào t$o theo h2c ch1 tín ch#. Ph!n trình bày d%5i 

 ây h%5ng t5i các n)i dung:  

- C& s9 vDt ch.t dành cho =ng d*ng e-learning. 

- SC lCa ch2n chuOn và h' qu;n trK  ào t$o mã ngu3n m9 dùng trong e-

learning. 

- Các công c*  %,c xây dCng nh4m hM tr, h' th-ng e-learning. 

- M)t s- k1t qu;  $t  %,c.   

2. C2 s3 v4t ch5t dành cho 6ng d7ng e-learning: 

Khoa CNTT&TT dành 4 phòng máy ph*c v* cho ho$t  )ng e-learning. MMi 

phòng  %,c trang bK 40 máy tính v5i c.u hình gi-ng nhau nh4m giúp vi'c qu;n lý và 

h2c tDp c(a sinh viên hi'u qu; h&n. Nh<ng máy tính này  :u có c.u hình: CPU 
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Pentium D 3GB, Ram 512MB, HDD 80GB. Ngoài ra, nh<ng phòng máy khác (6 

phòng) hoàn toàn có th6  áp =ng ngay cho ho$t  )ng gi;ng d$y và h2c tDp b4ng e-

learning khi có nhu c!u phát sinh.   

T.t c; các máy tính 9 Khoa  :u  %,c k1t n-i m$ng n)i b) và k1t n-i Internet 

v5i  %/ng truy:n  k1t n-i ADSL là 6Mbps. Bên c$nh  ó, khoa còn có h' th-ng 

m$ng WiFi n)i b).   

H' qu;n trK  ào t$o dùng cho e-learning  %,c cài  Ft trên m)t server online 

 Ft t$i Khu II (tr%/ng +HCT) và m)t server dC phòng t$i Khu III (Khoa 

CNTT&TT). C; hai server này  :u có c.u hình: CPU 4 x 1.5GB, Ram 4GB, HDD 5 

x 37GB. K1t n-i t7 Khu III sang Khu II s> d*ng  %/ng truy:n Wireless 11Mbps.  

3. S8 l8a ch9n chu:n và h1 qu;n tr< =ào t>o mã ngu?n m3 dùng trong e-

learning: 

Trong r.t nhi:u chuOn và nhi:u h' qu;n trK  ào t$o nh% hi'n nay, vi'c ch2n ra 

 %,c m)t chuOn và m)t h' qu;n trK  ào t$o phù h,p tr%5c khi tri6n khai h' th-ng e-

learning là m)t trong nh<ng công vi'c ph;i  %,c thCc hi'n s5m nh.t. D%5i  ây là 

ph!n trình bày v: vi'c  : nghK s> d*ng chuOn SCORM  trong e-learning và Moodle 

làm h' n:n.  

a. Chu:n trong e-learning và s8 l8a ch9n chu:n SCORM: 

Trong l@nh vCc e-learning, các yêu c!u sau là r.t c!n thi1t:  

- Kh; n"ng truy cDp n)i dung h2c t7 m)t n&i 9 xa và phân ph-i cho nhi:u n&i 

khác. 

- Kh; n"ng s> d*ng l$i 9 m)t n&i nào  ó các n)i dung h2c  ã  %,c phát tri6n 9 

m)t n&i khác b4ng nhi:u công c* và n:n khác nhau. 

- Kh; n"ng vBn s> d*ng  %,c các n)i dung h2c khi công ngh' thay  ?i mà 

không ph;i thi1t k1 l$i, c.u hình l$i hay mã hóa l$i. 

+6  áp =ng  %,c các yêu c!u nh% vDy, nhi:u công ty  ã  %a ra các chuOn c(a 

mình, chEng h$n: IMS c(a International Model System Global Consortium, AICC 
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c(a Aviation Industry CBT Committee, IEEE c(a Institute of Electrical and 

Electronic Engineers và SCORM (Sharable Content Object Reference Model) c(a 

Advanced Distributed Learning (ADL). V.n  :  Ft ra là nên ch2n chuOn nào trong 

các chuOn v7a  %,c li't kê?  

ChuOn SCORM c(a ADL  %,c  ánh giá cao h&n c; vì nó tích h,p và  i:u 

ch#nh các chuOn c(a IMS, AICC và IEEE nh4m t$o thành m)t mô hình dN thCc hi'n 

và hoàn ch#nh h&n  6 có th6  %,c s> d*ng r)ng rãi trong c)ng  3ng e-learning. 

ChEng h$n, ADL s>a l$i mô hình CMI c(a AICC cho phù h,p v5i Internet  6  %a ra 

m)t mô hình giao ti1p dCa trên web; làm vi'c v5i IEEE và IMS  6 làm ?n  Knh các 

 Fc t; metadata và t$o n-i k1t XML; ti1p t*c sC tích h,p công vi'c c(a IMS và 

AICC  6  %a ra các  Fc t;  óng gói n)i dung c(a IMS. 

Nh<ng chuOn c& b;n c(a SCORM g3m: 

- ChuOn  óng gói n)i dung: cung c.p m)t cách th=c chuOn  6 c.u trúc và trao 

 ?i n)i dung h2c. ChuOn này dCa hoàn toàn trên  Fc t;  óng gói n)i dung c(a 

IMS (IMS Content Packaging Specification) nh%ng b? sung các yêu c!u và 

h%5ng dBn thCc hi'n c* th6 cho vi'c  óng gói n)i dung.  

- ChuOn metadata: cung c.p các thuDt ng< cho phép các tài nguyên h2c  %,c 

mô t; theo m)t cách chung. Vì th1, nh<ng tài nguyên  %,c mô t; b4ng 

metadata có th6  %,c tìm ki1m và truy l*c m)t cách thuDn ti'n nh4m ph*c v* 

cho vi'c chia s8 và tái s> d*ng. ChuOn metadata tuân th( hoàn toàn chuOn 

metadata c(a IEEE nh%ng cung c.p thêm các h%5ng dBn c* th6 cho vi'c s> 

d*ng metadata  6 mô t; các thành ph!n c(a mô hình n)i dung c(a SCORM. 

- ChuOn trao  ?i thông tin: cung c.p m)t cách th=c chuOn  6 các n)i dung h2c 

có th6 t%&ng tác  %,c v5i nhi:u h' qu;n trK  ào t$o b.t ch.p các công c* 

 %,c s> d*ng  6 t$o ra chúng. ChuOn này tham kh;o trCc ti1p các chuOn 

trong giao di'n lDp trình =ng d*ng c(a IEEE và tham kh;o các chuOn trong 

mô hình d< li'u c(a AICC và IEEE. SCORM Sequencing and Navigation: 

mô t; cách th=c các n)i dung h2c có th6  %,c hi6n thK tu!n tC cho ng%/i h2c 
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thông qua m)t tDp các sC ki'n  i:u h%5ng,  %,c  : x%5ng b9i h' th-ng hay 

ng%/i h2c.  

o SCORM Sequencing dCa trên  Fc t; IMS Simple Sequencing (SS) 

giúp cho b.t c= h' qu;n trK  ào t$o nào cIng sA hi6n thK tu!n tC các 

ho$t  )ng h2c r/i r$c m)t cách nh.t quán. Ngoài ra, SCORM 

Sequencing còn  Knh ngh@a thêm m)t s- thành ph!n xác  Knh nh4m m9 

r)ng  Fc t; IMS SS trong môi tr%/ng SCORM.  

o SCORM Navigation mô t; cách th=c các sC ki'n  i:u h%5ng  %,c  : 

x%5ng b9i h' th-ng và ng%/i h2c có th6  %,c kh9i sC và x> lý.  

b. Các h1 qu;n tr< =ào t>o mã ngu?n m3 và s8 l8a ch9n Moodle: 

Trong bài vi1t này, chúng tôi xin dùng ký hi'u LMS (Learning Management 

System)  6 nói v:  h' qu;n trK  ào t$o. Các LMS  :u có chung ki1n trúc v@ mô v5i 

hai thành ph!n chính: 

- Qu;n trK các ho$t  )ng  ào t$o liên quan  1n giáo viên, h2c viên, các k1 

ho$ch h2c tDp, các công c* th;o luDn, h2c trCc tuy1n, t? ch=c thi trCc tuy1n, 

th% t7. 

- H' qu;n trK n)i dung  ào t$o,  ó là m)t h' th-ng thông tin v: bài gi;ng,  : 

thi, tài li'u tham kh;o, các thông tin liên quan  1n bài h2c và tài li'u h2c 

tDp. H' cIng cung c.p các công c* so$n th;o bài gi;ng và  : thi. 

Các LMS  %,c s> d*ng làm h' n:n cho e-learning  %,c phân lo$i nh% sau: 

- H' th-ng th%&ng m$i nh% WebCT, Lotus LearningSpace, Ilearning v.v. 

- H' th-ng mã ngu3n m9 nh% ATutor, Claroline/ Dokeos, Moodle, v.v. 

Vi'c s> d*ng các ph!n m:m mã ngu3n m9  ang ngày càng phát tri6n m$nh 

mA. M)t c& s9  ào t$o khi lDp dC án gi;ng d$y b4ng e-learning th%/ng sA %u tiên tìm 

hi6u v: các LMS mã ngu3n m9 tr%5c khi quy1t  Knh ch2n m)t LMS (mã ngu3n m9 

hay th%&ng m$i) nào  ó làm h' n:n. Theo th-ng kê t7 ch%&ng trình Edutool, 

http://www.edutool.org, các LMS  %,c s> d*ng r)ng rãi h&n c; trong r.t nhi:u các 
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LMS mã ngu3n m9 là Moodle, ILIAS, Atutor, Claroline. Trong r.t nhi:u các LMS 

thông d*ng nh% vDy, vi'c lCa ch2n m)t LMS phù h,p làm h' n:n cho e-learning là 

r.t c!n thi1t.  

Chúng tôi không thCc hi'n  ánh giá các LMS theo các b%5c: xác  Knh tDp các 

tiêu chí, lCa ch2n các LMS,  : nghK ph%&ng th=c  ánh giá, ti1n hành  ánh giá các 

LMS. Chúng tôi cIng không ti1n hành cài  Ft và th> nghi'm các LMS mà ch# dCa 

vào các k1t qu; nghiên c=u v: chúng c(a nh<ng nhóm khác và m)t s- kh;o sát, 

th-ng kê v: c)ng  3ng s> d*ng  6  : xu.t m)t LMS phù h,p nh.t. Chúng tôi li't kê 

d%5i  ây m)t s- k1t qu;  ánh giá v: các h' LMS khác nhau. 

Graf, S. & List, B. (2005) thCc hi'n  ánh giá các LMS theo tám tiêu chí: 

1. Công c* giao ti1p: diNn  àn (forum), chat, thông báo, mail, v.v 

2. Các  -i t%,ng h2c: bài ki6m tra, bài tDp, tài li'u h2c, các  -i t%,ng h2c có 

th6 t$o ra khác và các  -i t%,ng h2c có th6 nhDp t7 bên ngoài. 

3. Qu;n lý d< li'u ng%/i s> d*ng: th-ng kê, theo v1t, thông tin cá nhân. 

4. Tính ti'n l,i: thân thi'n v5i ng%/i s> d*ng, hM tr, các tài li'u. 

5. Tính thích =ng: kh; n"ng thích =ng, kh; n"ng m9 r)ng. 

6. Các y1u t- k0 thuDt: các chuOn, các yêu c!u h' th-ng, tính b;o mDt. 

7. SC qu;n trK: qu;n lý ng%/i s> d*ng, qu;n lý quy:n. 

8. Qu;n lý khóa h2c (course): qu;n lý khóa h2c,  ánh giá các bài ki6m tra và 

t? ch=c c(a các  -i t%,ng h2c. 

B4ng ph%&ng pháp l%,ng hóa các tiêu chí con trong t7ng tiêu chí theo các 

m=c t7 không có hoFc có r.t h$n ch1  1n r.t t-t và tính t?ng theo t7ng m=c c(a t7ng 

tiêu chí cho t7ng LMS, Moodle có n"m tiêu chí  !u  %,c  ánh giá t-t nh.t và ILIAS 

có ba tiêu chí còn l$i  %,c  ánh giá t-t nh.t. K1t qu;  ánh giá chung dCa trên t?ng 

c(a t7ng m=c c(a t.t c; các tiêu chí cho th.y Moodle là LMS v%,t tr)i h&n c;.  
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Trong khi Graf, S. & List, B. ch( y1u  ánh giá các LMS dCa trên các tiêu chí 

ch=c n"ng thì Van den Berg, K. (2005) không nh<ng  ánh giá các LMS dCa trên 

tiêu chí ch=c n"ng mà còn  ánh giá chúng dCa trên các tiêu chí liên quan  1n sC ?n 

 Knh, ho$t  )ng phát tri6n, ngu3n tài nguyên và  )ng lCc phát tri6n LMS. Các tiêu 

chí c* th6  %,c s> d*ng 9 b%5c  !u tiên nh4m ch2n ra m)t danh sách ít các LMS 

h&n cho b%5c  ánh giá ti1p theo g3m:  

1. C)ng  3ng: s- l%,ng ng%/i s> d*ng và s- l%,ng bài vi1t trên diNn  àn theo 

t7ng giai  o$n. 

2. Ho$t  )ng phát hành: s- l!n phát hành và s- l%,ng các b;n ghi hay các l%u ý 

gi;i thích nh<ng thay  ?i trong l!n phát hành (các s>a lMi, các c;i ti1n các 

tính n"ng  ã có hay các tính n"ng m5i hoàn toàn). 

3. Tu?i th2: th/i gian t3n t$i c(a LMS k6 t7 ngày phát hành  !u tiên. 

4. Ch=c n"ng:  các ch=c n"ng c& b;n mà LMS cung c.p  6  áp =ng yêu c!u. 

MMi tiêu chí  %,c gán m)t tr2ng s- t%&ng =ng nh4m th6 hi'n m=c  ) quan 

tr2ng. Tiêu chí tu?i th2 có tr2ng s- th.p nh.t. Các tiêu chí ch=c n"ng và c)ng  3ng 

là quan tr2ng h&n c; nên chúng có tr2ng s- l5n h&n tr2ng s- c(a các tiêu chí còn l$i. 

Bên c$nh  ó, mMi LMS có m)t  i6m s- xác  Knh =ng v5i m)t tiêu chí c* th6. S> 

d*ng công th=c Linear Weighted Attribute Model, tác gi;  ã xác  Knh  %,c danh 

sách các LMS có t?ng  i6m theo th= tC gi;m d!n: Moodle, ATutor, Claroline, 

ILIAS, v.v. P b%5c th= hai, ph%&ng pháp  ánh giá t%&ng tC  nh% b%5c m)t nh%ng 

ch#  %,c thCc hi'n trên hai LMS có  i6m s- cao nh.t (Moodle và Atutor) và s> d*ng 

m%/i tiêu chí. Ngoài b-n tiêu chí  %,c  : cDp 9 trên, các tiêu chí khác g3m:  

5. Tài li'u: tài li'u dành cho ng%/i phát tri6n, ng%/i s> d*ng. 

6. Tính b;o mDt:  -i phó  %,c v5i các cu)c t.n công. 

7. Tính t%&ng tác: tuân theo các chuOn và sC h,p tác v5i các s;n phOm khác. 

8. B;n quy:n. 

9. Ngu3n g-c và m*c tiêu: m*c tiêu c(a dC án có phù h,p v5i dC  Knh không. 



VI)N NGHIÊN C*U GIÁO D+C 
 

 48

10. SC hM tr,: tr; l/i câu hHi liên quan  1n vi'c s> d*ng ph!n m:m và gi;i 

quy1t các v.n  : c(a ph!n m:m. 

K1t qu; cu-i cùng, Moodle  áp =ng  %,c nhi:u yêu c!u c(a m)t dC án mã 

ngu3n m9 t-t h&n ATutor. 

Nhóm tác gi; c(a The Open Polytechnic of New Zealand (2004) thCc hi'n 

 ánh giá các LMS  ang  %,c s> d*ng ph? bi1n g3m Moodle, ILIAS và ATutor dCa 

trên các tiêu chí: ki1n trúc t?ng quan và sC thCc thi; tính ti'n l,i; tính t%&ng tác; tính 

qu-c t1 hóa; chi phí s9 h<u; s=c m$nh c)ng  3ng; b;n quy:n và tính ph=c t$p c(a tài 

li'u h%5ng dBn. T.t c; các tiêu chí  %,c  ánh giá theo m=c (y1u, trung bình, khá, 

v.v). K1t qu;  ánh giá chung, Moodle  %,c xem là LMS có l,i th1 h&n c;. 

Sau tiêu chí ch=c n"ng, tiêu chí c)ng  3ng luôn  %,c  ánh giá cao h&n so v5i 

m)t s- tiêu chí khác khi xem xét m)t LMS. Các k1t qu; kh;o sát v: tính c)ng  3ng 

c(a Google (2006) và các th-ng kê t7 các website c(a các LMS cho th.y c)ng  3ng 

s> d*ng Moodle là m$nh nh.t hi'n nay.  

P Vi't Nam, theo th-ng kê c(a Moodle Vi't nam (2006) và nh<ng tìm ki1m 

khác c(a chúng tôi v: s- l%,ng s> d*ng các LMS khác thì Moodle hoàn toàn chi1m 

%u th1. 

T7 các k1t qu;  %,c trình bày 9 trên, chúng tôi  ã ch2n s> d*ng Moodle nh% 

m)t h' n:n cho e-learning.  

4. Các ho>t =@ng nhAm th8c thi e-learning t>i khoa CNTT&TT – #H CBn 

Th2: 

a. Xây d8ng quyCt tâm vD vi1c 6ng d7ng e-learning trong =ào t>o: 

Do nhDn th=c  %,c sC phù h,p c(a e-learning  -i v5i lo$i hình  ào t$o liên 

thông và vi'c =ng d*ng e-learning sA góp ph!n  ?i m5i ph%&ng pháp gi;ng d$y, 

ph%&ng pháp h2c tDp và ph%&ng pháp  ánh giá trong  ào t$o theo h2c ch1 tín ch#, 

+;ng b) khoa CNTT&TT  ã ra nghK quy1t v: vi'c =ng d*ng e-learning trong  ào 

t$o. Trên c& s9  ó, Ban ch( nhi'm khoa  : xu.t và  %,c ch.p thuDn m)t  : tài c.p 
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B) tr2ng  i6m nghiên c=u v: e-learning. Trong quá trình thCc hi'n  : tài, nhóm 

nghiên c=u  ã ph? bi1n các k1t qu; nghiên c=u  1n t.t c; các gi;ng viên trong Khoa 

 6 cùng =ng d*ng.    

b. Nghiên c6u vD chu:n và LMS =E l8a ch9n chu:n và LMS phù hFp: 

Công vi'c này  ã  %,c ti1n hành t7 n"m 2006 và k1t qu; là Khoa  ã lCa ch2n 

chuOn SCORM và LMS Moodle nh%  ã trình bày 9 trên. 

c. Xây d8ng công c7 so>n bài gi;ng =i1n tG theo chu:n SCORM - Word2SCO: 

Nh%  ã trình bày 9 ph!n trên, chúng tôi s> d*ng chuOn  óng gói n)i dung 

SCORM  6  óng gói bài gi;ng  i'n t>. MMi môn h2c/h2c ph!n sA  %,c chia thành 

nhi:u bài gi;ng, t7ng bài gi;ng  %,c  óng gói thành SCO (Sharable Content Object) 

hoàn ch#nh. Các LMS có cung c.p các công c*  6  óng gói bài gi;ng theo chuOn 

SCORM, tuy nhiên ng%/i s> d*ng công c* này ph;i có trình  ) tin h2c nh.t  Knh. 

Chúng tôi xây dCng công c* Word2SCO v5i m*c  ích giúp các gi;ng viên v5i trình 

 ) tin h2c v"n phòng, so$n bài theo c.u trúc bài gi;ng v5i các ý gi;ng, sau  ó tC 

 óng gói theo chuOn SCORM. 

Trong mMi SCO, chúng tôi s> d*ng ph!n l5n các Asset theo  Knh d$ng HTML 

 6 chuy6n t;i n)i dung t7ng ý gi;ng, các tài nguyên âm thanh, hình ;nh sA là các 

asset theo  úng  Knh d$ng g-c c(a nó. V5i c.u trúc này, ng%/i so$n giáo trình có th6 

k1t h,p các công c* có sGn  6  óng gói bài gi;ng theo mô hình sau: 
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Mô hình =óng gói bài gi;ng v0i ý gi;ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài gi;ng sau khi  %,c  óng gói thành SCO có th6 xem th> ngay trong công 

c*. Hình d%5i  ây minh h2a k1t qu;  óng gói m)t ý gi;ng toán thành SCO c(a 

Word2SCO:  

M@t ý gi;ng =óng gói thành SCO.     

 

 

Âm thanh 
(WAV, MP3, 

MID). 

Tài nguyên khác

Hình ;nh 
(BMP, GIF, 

JPG…) 

Ý gi;ng 1  
(HTML) 

Ý gi;ng 2  
(HTML) 

Ý gi;ng n 
(HTML) 

Bài gi;ng  óng gói thành SCO 
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Theo qui trình trên, m)t tài li'u MS Word ph;i  %,c tách, chuy6n  ?i thành 

các asset phù h,p, sau  ó b? sung các tDp tin  i:u khi6n  6 tr9 thành m)t SCO. 

Chúng tôi  ã nghiên c=u và cài  Ft thành công ph!n m:m Word2SCO cho phép 

tách, chuy6n  ?i,  óng gói hoàn toàn tC  )ng, k1t qu; sinh ra sA là các SCO 9 d$ng 

nén có th6 s> d*ng trong các LMS dùng chuOn SCORM. 

V5i sC k1t h,p c(a công c* Word2SCO và  tDp tin template c(a Word, chúng 

tôi  ã tri6n khai vi'c vi1t giáo trình m)t cách thuDn l,i  1n nh<ng  -i t%,ng không 

chuyên tin mà không c!n  òi hHi m)t qui trình k0 thuDt quá ph=c t$p. SC k1t h,p 

này còn cho phép các tác gi; tái s> d*ng hi'u qu; các n)i dung giáo trình  ã  %,c 

so$n th;o (b4ng MS Word) tr%5c khi chuy6n thành giáo trình  i'n t>. 

Do  a s- các bài gi;ng  %,c so$n b4ng MS Words nên chúng tôi vi1t công c* 

Word2SCO áp d*ng trong tr%/ng h,p này. MFc dù vDy, Word2SCO vBn có th6 m9 

r)ng  6 có th6 s> d*ng cho các bài gi;ng vi1t b4ng các ph!n m:m ngu3n m9 có tính 

n"ng t%&ng tC (StartOffice, OpenOffice). 

d. Xây d8ng m@t sH công c7  tích hFp vào h1 thHng Moodle: 

Moodle là ph!n m:m c(a c)ng  3ng, ph!n m:m mang tính ch.t ph*c v* 

chung. Vì vDy,  6 phù h,p v5i yêu c!u =ng d*ng e-learning t$i khoa CNTT&TT, các 

công c* hM tr, h' th-ng Moodle c!n ph;i  %,c xây dCng. D%5i  ây là ph!n trình bày 

s& l%,c v: m)t s- công c*  ã  %,c chúng tôi thi1t k1 và cài  Ft.  

  i!u khi"n ti#n trình h$c c%a h$c viên trong m&t course: 

Công c* này cho phép giáo viên có th6 t$o ra ti1n trình cho m)t course. C* 

th6, khi thi1t lDp t7ng ch(  : trong m)t course, giáo viên ph;i qui  Knh các ch(  : 

tiên quy1t mà sinh viên ph;i  $t  %,c tr%5c khi h2c ch(  : mà giáo viên  ang thi1t 

lDp. Ngoài ra, giáo viên cIng ph;i thi1t lDp t# l' ph!n tr"m s-  i6m cho mMi ho$t 

 )ng trong mMi ch(  :.  

Nh% vDy, khi tham gia vào m)t course nào  ó, h2c viên ph;i h2c theo ti1n 

trình mà giáo viên  Ft ra.  
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  i!u khi"n ti#n trình h$c c%a h$c viên trong ch'(ng trình h$c: 

M*c  ích c(a công c* này là này cho phép giáo viên bJt bu)c h2c viên ph;i 

h2c theo ti1n trình mà ch%&ng trình  ào t$o  ã quy  Knh. T%&ng tC nh% công c* 

 %,c  : cDp 9 trên, khi thi1t lDp m)t course, giáo viên ph;i qui  Knh các course tiên 

quy1t mà sinh viên ph;i  $t  %,c tr%5c khi h2c course giáo viên  ang thi1t lDp.  

 Qu)n lí ngân hàng câu h*i và ra +! t, +&ng: 

Công c* này giúp giáo viên qu;n lí ngân hàng câu hHi trong course theo t7ng 

ch(  :, lo$i câu hHi và  ) khó. Ngoài ra, giáo viên có th6 ra  : tC  )ng theo tiêu chí 

 Ft ra (ch(  :, lo$i câu hHi và  ) khó) không ph;i ch2n t7ng câu hHi và thêm vào  : 

thi nh% ch=c n"ng hi'n t$i c(a h' th-ng Moodle. 

e. T4p hu5n gi;ng viên: 

Trên c& s9 các k1t qu;  $t  %,c, nhóm nghiên c=u  ã ti1n hành tDp hu.n cho 

t.t c; các gi;ng viên trong Khoa  6 m2i ng%/i  : nJm  %,c chuOn SCORM, s> 

d*ng  %,c công c* Word2SCO  6 t7 các giáo trình  %,c so$n b4ng MS Worrd 

chuy6n thành các gói SCO và s> d*ng LMS Moodle  6 thCc hành gi;ng d$y. 

f. Thí =iEm và triEn khai: 

Lúc m5i  %a h' th-ng vào vDn hành, ch%a có nhi:u gi;ng viên s> d*ng. Các 

thành viên c(a nhóm nghiên c=u là nh<ng ng%/i tiên phong s> d*ng h' th-ng e-

learing và ph? bi1n kinh nghi'm cho nh<ng ng%/i khác. Khi m2i ng%/i th.y  %,c 

l,i ích thi1t thCc c(a vi'c =ng d*ng e-learning thì ai cIng tC giác thCc hi'n.   

 M@t sH kCt qu; =>t =IFc 

Khoa CNTT&TT, tr%/ng +HCT  ã tri6n khai h' th-ng e-learning t$i  Ka ch# 

http://elcit.ctu.edu.vn/. Sau m)t th/i gian thCc hi'n, chúng tôi  ã  $t  %,c m)t s- 

k1t qu; nh% sau: 

-  -i v.i sinh viên liên thông t/ cao +0ng lên +1i h$c: 

Chúng tôi  ã xây dCng  %,c h' th-ng bài gi;ng  i'n t> dành cho sinh viên 

liên thông. Khóa sinh viên  !u tiên liên thông t7 cao  Eng lên  $i h2c  %,c  ào t$o 
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qua h' th-ng e-learning này  ã t-t nghi'p. Hi'n nay, chúng tôi  ang  ào t$o cho 

khóa th= 2 và ti1n hành tuy6n sinh khóa th= 3.  

-  -i v.i sinh viên c%a khoa: 

Hình th=c  ào t$o b4ng E-learning là m)t công c* hM tr, t-t cho quá trình  ào 

t$o b4ng h2c ch1 tín ch#. V5i  )i ngI gi;ng viên và sinh viên  ã quen =ng d*ng 

CNTT, khoa CNTT&TT có r.t nhi:u thuDn l,i  6 tri6n khai e-learning. H!u h1t các 

gi;ng viên c(a khoa  :u s> d*ng h' th-ng này  6 t;i bài gi;ng, tài li'u tham kh;o, 

trao  ?i thông tin kKp th/i v5i sinh viên. Sinh viên cIng có th6 s> d*ng h' th-ng này 

 6 l.y tài li'u và trao  ?i thông tin v5i nhau v: m)t ch(  : nào  ó trong m)t course 

mà sinh viên tham gia. M)t trong nh<ng ch=c n"ng c(a h' th-ng mà giáo viên và 

sinh viên %a thích s> d*ng là thi trCc tuy1n. Chúng tôi  ã xây dCng  %,c m)t ngân 

hàng câu hHi khá phong phú.  

-  -i v.i sinh viên t1i m&t s- trung tâm liên k#t: 

CIng gi-ng nh% sinh viên chính quy c(a khoa, sinh viên t$i các trung tâm liên 

k1t có phòng máy  %,c n-i k1t Internet cIng có th6 t;i bài gi;ng, tài li'u tham kh;o, 

trao  ?i v5i giáo viên khi có nhu c!u và thi trCc tuy1n. 

Tài li1u tham kh;o. 
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#ÀO T$O QUA M$NG PHÁT HUY TÍNH GIAO TI&P 

CJA NG'(I H"C 

Hoàng Ph)3ng 

Trung tâm 6ào t-o tr+c tuy,n – Tr)*ng 6H 6à N7ng 

 

 1i h$c  à N2ng là m&t trong nh3ng +(n v4 +i tiên phong trong l5nh v,c +ào 

t1o qua m1ng t1i Vi6t Nam. T/ n7m 2003, v.i s, giúp +9 c%a  1i h$c TEXAS Hoa 

K:, m&t ch'(ng trình +ào t1o qua m1ng +ã +';c tri"n khai t1i Trung tâm CCE tr,c 

thu&c  1i h$c  à N2ng. Cho +#n nay, nhi!u khoá h$c v! ph'(ng pháp gi)ng d1y 

+1i h$c tr,c tuy#n do phía b1n t< ch=c; các chuy#n +i tham quan, tìm hi"u, nghiên 

c=u th,c +4a c) t1i Vi6t Nam và Hoa K: +ã +em l1i k#t qu) là ch'(ng trình +ào t1o 

C> nhân ngành biên d4ch ti#ng Anh hoàn toàn qua m1ng +ã ra +?i v.i trên 1500 SV 

theo h$c (s- li6u 10/2008). Các ê-kíp làm ch'(ng trình, giáo trình, phòng thu studio 

+ã +';c thành l@p, các phAn m!m ti6n ích +';c thi#t k# +ã và +ang giúp SV h$c t@p 

m&t cách hi6u qu). Bài vi#t sau +ây ph)n ánh nh3ng vBn +! c%a +ào t1o qua m1ng 

không chC c%a  1i h$c  à N2ng mà c%a c) th# gi.i, trong xu h'.ng nghiên c=u các 

tác +&ng qua l1i gi3a ng'?i thAy - h$c trò và xã h&i trong môi tr'?ng h$c t@p )o. 

M)t trong nh<ng e ng$i c(a ng%/i h2c khi ti1p cDn v5i các khóa h2c qua 

m$ng là c;m giác “cô  &n”, “l$c lõng” khi  -i di'n v5i h2 không ph;i là các th!y 

giáo và b$n bè mà là cM máy tính l$nh lùng trên bàn làm vi'c. Trong lKch s> hàng 

nghìn n"m c(a giáo d*c, các hình th=c  ào t$o luôn luôn có m)t ch( th6 là ông th!y 

hi'n di'n trong không gian l5p h2c. Ông th!y .y có th6 di chuy6n t7 bàn c(a mình 

xu-ng l5p hoFc  i vòng quanh, th/i gian ít hoFc nhi:u tuQ theo yêu c!u c(a mMi 

ph%&ng pháp và ph%&ng th=c  ào t$o. Ngay trong ph%&ng th=c  ào t$o t7 xa 9 n%5c 

ta, ng%/i h2c vBn có c& h)i ti1p xúc trCc ti1p v5i gi;ng viên và b$n h2c mMi khi l5p 

có lKch h2c tDp trung. VDy c& h)i nào cho ph%&ng th=c  ào t$o qua m$ng có th6 phát 

huy tính giao ti1p khi ti:n  : c(a nó - sC ti1p xúc mFt  -i mFt c(a ng%/i th!y v5i l5p 

h2c - hoàn toàn không có? 
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ThCc ra tính giao ti1p không ch# mang các thu)c tính vDt lý mà còn bao g3m 

bên trong các y1u t- tâm lý n)i t$i. Giao ti1p không ch# bao g3m trong quá trình hHi-

 áp, nêu và gi;i quy1t v.n  : 9 l5p mà còn hi'n di'n trong c; quá trình t% duy c(a 

ng%/i h2c. Theo Michael Moore trong Three Types of Interaction, có ba lo i giao 

ti!p trong d y - h"c là: 

(i) giao ti!p gi#a ng$%i h"c và n&i dung bài gi'ng,  

(ii) giao ti!p gi#a th(y giáo và h"c trò, và  

(iii) giao ti!p gi#a ng$%i h"c và ng$%i h"c.  

)ào t o qua m ng không ph* +,nh b-t c. lo i hình nào trong các lo i hình k/ 

trên, ng$0c l i các công c1 và ph$2ng pháp +ào t o tr3c tuy!n còn khuy!n khích 

ng$%i h"c có c2 h&i nâng cao ch-t l$0ng giao ti!p h2n h4n các ph$2ng pháp +ào t o 

truy5n th6ng. Qua quan sát các sinh viên +ang h"c ch.ng ch7 Advanced English 

Grammar theo ph$2ng th.c +ào t o qua m ng c*a ) i h"c )à N8ng, khi SV +9t 

nhi5u câu h:i v;i th(y giáo, c2 h&i giao ti!p không ch7 xu-t hi<n khi có nhi5u SV +9t 

câu h:i mà còn = c' khi các SV tham gia tr' l%i. )i5u này khó có th/ th3c hi<n +$0c 

= các l;p +ào t o t>p trung vì tính gi;i h n c*a th%i gian và không gian h"c t>p. Do 

tính ch-t không  !ng th"i (asynchronous), SV h"c t>p tr3c tuy!n còn có th%i gian 

suy ngh? chín ch@n h2n, tìm hi/u tài li<u bA sung +/ c*ng c6 cho lý lu>n c*a mình. 

Nh#ng SV có b'n tính nhút nhát, thi!u t3 tin cBng dC tham gia diCn +àn th'o lu>n 

khi ng#"i ta không bi$t mình là ai, nên d%u có phát bi&u sai c'ng không ng#(ng. 

)/ kh2i d>y s3 giao ti!p n2i ng$%i h"c tr3c tuy!n, th(y giáo ph'i sD d1ng các 

công c1 và chi!n thu>t +9c bi<t. Trong ph(n m5m WebCT, SV có th/ sD d1ng các 

công c1 +ã +$0c thi!t k! s8n nh$ Discussion (th'o lu>n gi#a th(y giáo và SV) và 

Chat (chuy<n gEu gi#a SV) +/ nêu lên b-t kF th@c m@c nào v5 bài h"c ho9c ý ki!n 

v5 khóa h"c. )/ kh=i +&ng m&t chuGi giao ti!p, có khi gi'ng viên +$a v-n +5 c(n 

th'o lu>n do m&t avatar (hoá thân) kh=i x$;ng. Avatar có th/ là m&t ng$%i +óng vai 

b<nh nhân (trong +ào t o y khoa), m&t du khách (trong +ào t o ngành du l,ch), ho9c 

+2n gi'n ch7 là m&t SV ch>m hi/u trong l;p, +$a ra câu h:i +/ gi'ng viên có c2 h&i 
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nh-n m nh ho9c gi'ng kH h2n cho l;p v5 m&t v-n +5 nào +ó. Trong các buAi th3c 

hành thí nghi<m, avatar có th/ +óng vai m&t ng$%i b n h"c, ng$%i này th$%ng +$a 

ra ý ki!n giúp các SV (có th>t) khác cách gi'i quy!t v-n +5 nh$ng cBng có khi l i 

xúi b>y, +$a ra l%i khuyên sai. )i5u này khi!n các SV luôn luôn ph'i v>n d1ng ki!n 

th.c c*a mình +/ phán +oán, ch"n l3a cách làm nào mình cho là là +úng. Trong th3c 

t! c*a nh#ng l;p h"c qua m ng c*a ) i h"c )à N8ng, vi<c sD d1ng các công c1 và 

chi!n thu>t này m&t cách tinh t! +ã kh2i d>y +$0c tính tích c3c trong phát bi/u c*a 

SV, +Ing th%i làm gia tJng s6 ng$%i tham gia th'o lu>n và ch-t l$0ng cu&c th'o 

lu>n. Nhi5u câu h:i h(u nh$ không còn c(n gi'ng viên gi'i +áp vì các ý ki!n c*a SV 

+$a ra +ã gi'i quy!t +$0c v-n +5. 

V;i lo i giao ti!p th. ba (iii), s3 giao ti!p gi#a ng$%i h"c v;i ng$%i h"c có 

th/ th3c hi<n qua các công c1 nêu trên m&t cách th$%ng xuyên ho9c qua nh#ng buAi 

giao l$u tr3c tuy!n  !ng th"i (synchronous) +$0c tA ch.c theo l,ch. Ng$%i h"c +$0c 

m%i giao l$u v;i b n bè và khách m%i (chuyên gia, ban giám hi<u vv...) vào m&t 

th%i gian hKn tr$;c, th$%ng vào cu6i tu(n +/ m"i ng$%i có th/ tham d3. M&t n&i 

dung trò ch2i nh$ gameshow có th/ +$0c lIng ghép vào ch$2ng trình +/ buAi giao 

l$u thêm h-p dEn. Trong th%i gian qua, nh#ng buAi giao l$u tr3c tuy!n nh$ th! +ã 

giúp SV các ch$2ng trình +ào t o qua m ng c*a ) i h"c )à N8ng có c2 h&i ti!p xúc 

v;i nhà tr$%ng, tìm hi/u thêm v5 ph$2ng pháp h"c t>p, ch$2ng trình +ào t o, các 

quy +,nh v5 thi và ki/m tra... Nh% hình th.c này, nhi5u n&i dung khác gi#a các SV 

h"c qua m ng t3 +&ng +ã +$0c m= ra, phong phú không kém các sinh ho t c*a l;p 

h"c truy5n th6ng nh$ các buAi sinh nh>t, h"p m9t cu6i tu(n, +i dã ngo i v.v... trên 

m ng ho9c c' trong th3c t! (khi +i5u ki<n +,a lý cho phép). )6i v;i nhi5u ng$%i h"c, 

nh#ng s3 giao ti!p nh$ th! không ch7 m= ra nh#ng kênh m;i trong xã giao, làm 

phong phú h2n +%i s6ng h"c t>p c*a mGi SV mà chúng còn +$0c $a thích và ch-p 

nh>n vì phù h0p v;i +9c +i/m và hoàn c'nh c*a mGi cá nhân. 
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#ÀO T$O TR%C TUY&N - H',NG #I CHUNG CHO 

CÁC TR'(NG #$I H"C 

Nguy n Thu!n Quý 

Phòng "ào t#o – Tr$%ng "H "'ng Tháp 

 

I. #-t v.n /0: 

Có th/ hi/u nôm na khái ni<m +ào t o tr3c tuy!n là vi<c gi'ng d y và h"c t>p 

thông qua máy vi tính n6i m ng v;i m&t máy ch* = n2i khác có l$u gi# s8n giáo 

trình, h"c li<u và ph(n m5m c(n thi!t +/ có th/ h:i hay ra +5 cho h"c viên h"c tr3c 

tuy!n tL xa. Ho9c giáo viên có th/ truy5n t'i hình 'nh và âm thanh qua +$%ng truy5n 

cáp quang; ADSL ho9c WiFi, WiMAX, m ng n&i b&… +/ ng$%i h"c l?nh h&i và 

n@m v#ng nh#ng tri th.c, k? nJng, ngh5 nghi<p. 

Ngày nay, v-n +5 +ào t o tr3c tuy!n không còn xa l  +6i v;i môi tr$%ng giáo 

d1c, nó +ang d(n d(n ti!n vào h< th6ng giáo d1c qu6c dân v;i vai trò là lo i hình 

+ào t o có nhi5u $u +i/m, ti<n ích. M9c dù = n$;c ta hình th.c +ào t o tr3c tuy!n +ã 

manh nha tL nh#ng nJm +(u th>p niên 90 v;i nhi5u ph(n m5m hG tr0, tr'i qua g(n 

30 nJm hình thành và phát tri/n, hình th.c +ào t o tr3c tuy!n +ã th/ hi<n +$0c nhi5u 

l0i ích, s6 l$0t ng$%i truy c>p vào các trang web +ào t o tr3c tuy!n tJng v"t theo 

c-p s6 nhân và nó tr= thành tiêu +i/m, ch* +5 trong các cu&c H&i th'o, H&i ngh,, +ã 

xu-t hi<n m&t s6 tr$%ng + i h"c +i +(u trong vi<c áp d1ng hình th.c +ào t o tr3c 

tuy!n nh$ tr$%ng ) i h"c Bách khoa Hà N&i, ) i h"c Tây B@c, ) i h"c Công 

nghi<p TP.HCM, ) i h"c Khoa h"c t3 nhiên TP.HCM, )H Trà Vinh, S$ ph m Hà 

N&i… Hi<n t i, nhi5u tr$%ng ) i h"c +ang tích góp các +i5u ki<n c(n và +* cho lo i 

hình +ào t o này, và có th/ nói, +ào t o tr3c tuy!n +ã tr= thành h$;ng +!n cho các 

tr$%ng + i h"c. M9c dù v>y, hình th.c +ào t o tr3c tuy!n vEn còn tIn t i nhi5u v-n 

+5 c(n kh@c ph1c, nói m&t cách chính xác h2n là +ào t o tr3c tuy!n hi<n nay ch$a 

th/ thay th! cho hình th.c +ào t o truy5n th6ng và nó c(n +$0c nâng cao nhi5u h2n 

n#a m;i tr= thành h$;ng +i chung cho các tr$%ng + i h"c. 
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II. Gi1i quy2t v.n /0: 

M n$;c ta, +ào t o tr3c tuy!n hi<n nay ch7 m;i = b$;c +(u, ch$a có nh#ng 

quy chuNn, quy +,nh c1 th/. Tuy nhiên, v;i nh#ng ti<n ích mà +ào t o tr3c tuy!n 

mang l i, chúng ta không th/ ph* nh>n vai trò c*a nó trong vi<c nâng cao hi/u bi!t 

c*a con ng$%i. Th>t dC dàng +/ chúng ta tìm ki!m m&t trang web +ào t o tr3c tuy!n, 

có nhi5u h"c li<u, tài nguyên dùng +/ tham kh'o. Hi<n nay, chúng ta có th/ tìm th-y 

ch$2ng trình +ào t o tr3c tuy!n v;i 3 kênh chính: c*a các tr$%ng + i h"c trong 

n$;c, các ch$2ng trình tL n$;c ngoài +$a vào Vi<t Nam, c*a các công ty l>p ra. V;i 

nh#ng ai +ã và +ang sD d1ng các trang web +ào t o tr3c tuy!n ho9c +ang h"c t>p t i 

các tr$%ng có +ào t o tr3c tuy!n +5u th-y +$0c l0i ích c*a hình th.c này. CBng 

gi6ng nh$ b-t c. công vi<c gì +$0c tr3c tuy!n nh$ h&i h"p tr3c tuy!n, t$ v-n tr3c 

tuy!n, giao l$u tr3c tuy!n… +ào t o tr3c tuy!n cBng ti!t ki<m +$0c th%i gian, không 

gian; công s.c, ti5n b c +Ing th%i mang l i hi<u qu' cao. 

)ào t o tr3c tuy!n sO rút ng@n th%i gian, không gian +ào t o. Ng$%i h"c có 

th/ h"c v;i t6c +& nhanh nh-t có th/, ng$%i h"c +$0c ch* +&ng s@p x!p th%i gian 

bi/u c*a mình nh$ng ph'i +'m b'o t6t các bài lu>n giáo viên giao cho. Bên c nh +ó, 

vi<c h"c t>p tr3c tuy!n không m-t th%i gian +!n l;p, +i l i c*a ng$%i h"c. )/ t o 

+$0c m&t l;p h"c tr3c tuy!n không c(n ph'i xây d3ng c2 s= h  t(ng: tr$%ng, l;p, 

bàn, gh!… nh$ các l;p h"c bình th$%ng, vi<c h"c t>p tr3c tuy!n diCn ra nhanh khi 

ng$%i h"c +ã t o l>p +$0c tài kho'n c*a mình, và có th/ truy c>p b-t c. lúc nào và 

b-t c. n2i nào n!u có +* các công c1 c(n thi!t nh$ máy tính, m ng… ng$%i h"c có 

th/ dC dàng trao +Ai v;i giáo viên, các h"c viên khác và +$0c gi'i +áp nhanh chóng.  

)ào t o tr3c tuy!n ti!t ki<m chi phí +ào t o. Nh#ng ai mu6n có +$0c ch.ng 

ch7 ho9c bPng c-p, ho9c ch7 là khách truy c>p có th/ +Jng ký t i khóa h"c mình c(n 

h"c, có th/ truy c>p toàn b& khóa h"c, ng$%i h"c +$0c c-p m&t tài kho'n và m>t 

mã, sau +ó ch7 c(n nh>p tên +Jng nh>p và m>t khNu c*a mình là có th/ truy c>p 

và tìm th-y tài li<u, không ph'i +i l i t6n kém nhi5u nh$ cách h"c thông th$%ng. 

Ch4ng h n nh$ chi phí cho m&t khóa CCNA t i vietnamlearning ch7 g(n 2,5 tri<u 

+Ing, gi'm +$0c h2n m&t nDa n!u h"c theo cách bình th$%ng = các trung tâm. Hay 
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h"c phí ch7 tL 5.000 +Ing +!n 10.000 +Ing cho m&t bài gi'ng các môn h"c phA 

thông ho9c ch7 15.000 +Ing +!n 100.000 +Ing cho m&t môn h"c theo chuyên +5, 

+9c bi<t, ngày nay các trang web h"c ti!ng Anh tr3c tuy!n xu-t hi<n càng nhi5u, +áp 

.ng nhu c(u c*a ng$%i h"c và trung bình ng$%i h"c ch7 m-t kho'ng 1.000 +Ing cho 

m&t ngày h"c, th>m chí có trang web hG tr0 h"c miCn phí. Riêng nh#ng trang web 

+ào t o tr3c tuy!n c*a các tr$%ng + i h"c là h(u nh$ miCn phí và ng$%i sD d1ng 

các trang này có th/ t'i tài li<u, bài gi'ng v5 nhà h"c ho9c tham kh'o thêm. Bên 

c nh +ó, ch$2ng trình +ào t o, bài gi'ng +$0c sD d1ng l i nhi5u l(n và +$0c nhi5u 

+6i t$0ng sD d1ng. Vi<c không ph'i xây d3ng các “l;p h"c th3c ch-t” sO ti!t ki<m 

+$0c m&t kho'n kinh phí xây d3ng, n!u ng$%i h"c là cán b&, công nhân viên tham 

gia l;p h"c tr3c tuy!n cBng có ngh?a là ng$%i h"c vEn +'m b'o hoàn thành t6t công 

vi<c +$0c giao, kh@c ph1c +$0c tình tr ng thi!u cán b&, nhân viên trong các c2 

quan, doanh nghi<p khi có nhi5u ng$%i +i h"c t i các “l;p h"c th3c ch-t”. 

Không m-t nhi5u th%i gian, ti5n b c cho vi<c +i l i, h"c viên tham gia các l;p 

h"c tr3c tuy!n sO ti!t ki<m +$0c s.c mình và sO ch* +&ng truy c>p, ti!p thu bài 

gi'ng khi +ã chuNn b, s8n sàng. Riêng +6i v;i các gi'ng viên trong +ào t o tr3c 

tuy!n cBng sO ti!t ki<m +$0c công s.c khi +ã thi!t l>p +$0c bài gi'ng hoàn ch7nh do 

bài gi'ng sO +$0c sD d1ng nhi5u l(n. 

)ào t o tr3c tuy!n mang l i hi<u qu' cao. Hi<u qu' c*a +ào t o tr3c tuy!n 

không ch7 dLng l i = t-m bPng hay gi-y ch.ng nh>n mà ng$%i +Jng ký h"c nh>n 

+$0c, h2n h!t là hi<u qu' chuy/n bi!n tL phía ng$%i h"c trên c' hai y!u t6: Tính 

cách (s3 tích c3c, ch* +&ng, +&c l>p) và ki!n th.c. Trong th%i + i công nghi<p nh$ 

hi<n nay, cách h"c online không ch-p nh>n thái +& h"c t>p l2 là, ch>m ch p và thi!u 

ch* +&ng, trái l i, khi h"c tr3c tuy!n +òi h:i ng$%i h"c ph'i có +&ng c2 h"c t>p +úng 

+@n và có nhu c(u m= r&ng ki!n th.c, tL +ó, ng$%i h"c m;i hình thành thái +& h"c 

t>p nghiêm túc, t3 +,nh h$;ng cách h"c cho mình. Ng$%i h"c nâng cao kh' nJng sD 

d1ng vi tính, email, xD lý thông tin trên m ng và kh' nJng gi'i quy!t v-n +5. )ào 

t o tr3c tuy!n sO giúp s6 l$0ng gi'ng viên gi:i và bài gi'ng có ch-t l$0ng tJng lên 
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theo c-p s6 nhân, theo +ó, ng$%i h"c +$0c ti!p c>n r&ng rãi v;i nhi5u gi'ng viên và 

bài gi'ng ch-t l$0ng cao. 

Hi<n nay, r-t nhi5u tr$%ng ) i h"c +ã và +ang áp d1ng hình th.c +ào t o theo 

h"c ch! tín ch7. Trong t$2ng lai không xa, t-t c' các tr$%ng cao +4ng, + i h"c trong 

toàn qu6c +5u ph'i áp d1ng hình th.c +ào t o này. H"c theo tín ch7 giúp ng$%i h"c 

tích c3c, ch* +&ng h2n, t3 s@p x!p th%i gian bi/u và t3 l3a ch"n gi'ng viên, sinh 

viên sO tích lBy d(n các ch.ng ch7, khi nào +* sO +$0c công nh>n hoàn thành khóa 

h"c. Theo +ó, l;p h"c truy5n th6ng không còn tIn t i n#a. So v;i +ào t o theo tín 

ch7 thì +ào t o tr3c tuy!n cBng có m&t s6 +i/m chung nh$ v>y. Nh$ng +ào t o tr3c 

tuy!n +òi h:i ph'i có m&t s6 +i5u ki<n b@t bu&c, c(n và +* +/ nâng cao ch-t l$0ng 

+ào t o. Hi<n nay nhìn chung các tr$%ng ) i h"c +ã +áp .ng +$0c m&t s6 +i5u ki<n 

+ó, ch4ng h n nh$ c2 s= v>t ch-t (h< th6ng công ngh< thông tin, h"c li<u…), con 

ng$%i (+&i ngB qu'n lý, gi'ng viên…). Tuy nhiên, +/ +'m b'o tính th$%ng xuyên, 

liên t1c, ch-t l$0ng +ào t o và m= r&ng l?nh v3c +ào t o tr3c tuy!n, +òi h:i các 

tr$%ng ph'i s= h#u m&t l$0ng l;n tài li<u ph1c v1 cho công tác +ào t o. Mu6n v>y, 

+òi h:i ph'i có +&i ngB gi'ng viên có chuyên môn gi:i, s8n sàng gi'i quy!t các v-n 

+5 g9p ph'i. 

Vi<c +ào t o tr3c tuy!n t i các tr$%ng ) i h"c sO giúp nhân r&ng vi<c qu'ng 

bá th$2ng hi<u c*a nhà tr$%ng, +ây là +i5u mà các tr$%ng ) i h"c +5u mong mu6n. 

Tuy nhiên, +/ công tác +ào t o tr3c tuy!n + t hi<u qu' cao, các tr$%ng ) i h"c ph'i 

+'m b'o m&t s6 yêu c(u v5 h< th6ng ph(n m5m nh$: +Jng ký môn h"c, h"c viên, 

l,ch trình gi'ng d y, tài chính, ch-t l$0ng c*a ch$2ng trình… )i5u quan tr"ng nh-t 

là ph'i có các tài li<u h"c t>p t6t. 

)ào t o tr3c tuy!n m= r&ng +6i t$0ng tham gia h"c, m= r&ng không gian, 

không gi;i h n +,a ph$2ng, tuAi tác, khi ng$%i h"c có nhu c(u +5u có th/ +Jng ký 

tham gia các l;p tr3c tuy!n. Chúng ta có th/ hình dung ra m&t xã h&i h"c t>p t$2ng 

lai v;i máy tính, m ng Internet mà không c(n ph'i s@p x!p l;p h"c v;i bàn gh!, 

b'ng +en, và ai cBng có th/ h"c t>p theo nhu c(u c*a mình ch7 c(n nh#ng cái nh-p 

chu&t vào trang web c*a m&t tr$%ng + i h"c nào +ó. Có m&t th3c t! mà chúng ta 
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ph'i ch-p nh>n và d(n d(n m;i có th/ kh@c ph1c +$0c là cho dù h< th6ng công ngh< 

thông tin r-t phát tri/n nh$ng vi<c +ào t o tr3c tuy!n vEn ph'i k!t h0p v;i nh#ng bài 

gi'ng truy5n th6ng +/ ng$%i h"c dC tìm ki!m và theo h"c. 

III. K2t lu3n: 

Vi<t Nam +ã m= cDa h&i nh>p, chúng ta có th/ t3 mình nh>p và xu-t khNu tri 

th.c ra th! gi;i, do +ó n5n giáo d1c n$;c ta cBng ph'i +áp .ng yêu c(u c*a tình hình 

m;i. Áp d1ng hình th.c +ào t o tr3c tuy!n sO +áp .ng +$0c nhu c(u h"c t>p c*a xã 

h&i, +9c bi<t là +6i t$0ng vLa làm vLa h"c, giúp ng$%i h"c bA sung, c>p nh>t ki!n 

th.c, kH nJng khi h" th3c s3 c(n. 

Th3c t!, t i Vi<t Nam, +ào t o tr3c tuy!n ch$a th/ thay th! ph$2ng th.c +ào 

t o truy5n th6ng, do nó ch7 +ang = m.c s2 khai, s6 l$0ng và ch-t l$0ng ch$a cao, 

ph m vi và +6i t$0ng tham gia còn h n ch!, thi!u các c2 s= v>t ch-t c(n thi!t. Theo 

Th c sH Ti<p Lê - tr$%ng University of Sungkyunkwan, TP Seoul, Hàn Qu6c nh>n 

xét: )ào t o tr3c tuy!n = Vi<t Nam r-t c(n m&t cú hích l;n trên nhi5u bình di<n. 

Th>t v>y, +/ nâng cao s6 l$0ng và ch-t l$0ng c*a +ào t o tr3c tuy!n, chúng ta còn 

ph'i m-t nhi5u th%i gian, ti5n c*a và công s.c, +i5u này r-t c(n s3 chung tay xây 

d3ng c*a các tr$%ng ) i h"c trong n$;c. M"i vi<c gì khi m;i b@t +(u +5u có khó 

khJn, +ào t o tr3c tuy!n cBng v>y, nh$ng khi +ã t o l>p +$0c thì r-t ti<n ích và 

mang l i hi<u qu' lâu dài, l0i ích thu +$0c r-t l;n. Chúng ta có th/ kh4ng +,nh rPng 

+ào t o tr3c tuy!n có ch-t l$0ng sO m= ra m&t l6i +i r&ng và hi<u qu' cho giáo d1c 

Vi<t Nam, và rPng các tr$%ng ) i h"c sO +óng vai trò vô cùng quan tr"ng trong l6i 

+i -y, b=i vì các tr$%ng + i h"c sO là nh#ng nh,p dEn ch* y!u +/ k!t n6i ng$%i h"c 

v;i tri th.c thông qua h< th6ng công ngh< cao. 

 

Tài li4u tham kh1o 

“)ào t*o tr+c tuy$n- C,n cú hích trên nhi-u bình di.n”, http://www.media.vn. 
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#ÀO T$O TR%C TUY&N 

M!NH #5T GIÀU TI6M N7NG 

Nguy n Ph$(c Tài 

Phòng Thanh tra "ào t#o – Tr$%ng "H "'ng Tháp 

 

Ch7 c(n m&t máy tính n6i m ng và m>t mã tài kho'n do thQ tr' tr$;c c-p c*a 

m&t trang web +ào t o tr3c tuy!n là chúng ta có th/ dC dàng tham gia m&t l;p h"c 

trên m ng Internet, +ó là l;p h"c tr3c tuy!n. M +ó có th(y, h"c viên và h"c li<u, 

nh$ng không tIn t i các c2 s= v>t ch-t c*a m&t l;p h"c th$%ng th-y. Ng$%i h"c có 

th/ h"c b-t c. khi nào, và b-t c. n2i nào. Nh#ng l0i ích c*a hình th.c h"c tr3c 

tuy!n r-t nhi5u nh$ linh ho t, +áp .ng +$0c nhu c(u th3c t! c*a ng$%i h"c, rQ, 

nhanh v.v... Bên c nh +ó hi<n nay vEn tIn t i m&t s6 v-n +5 c(n kh@c ph1c trong 

ph$2ng th.c +ào t o này nh$: không tránh kh:i vi<c làm bài h& n!u ng$%i h"c 

không có ý th.c h"c t>p nghiêm túc, s3 quá t'i khi cùng lúc có nhi5u ng$%i truy c>p, 

khâu qu'n lý ch$a ch9t chO, quy mô ch$a l;n và ch-t l$0ng +ào t o ch$a cao, v.v… 

Tuy nhiên, chúng ta th-y rPng +ào t o tr3c tuy!n là m&t m'nh +-t giàu ti5m nJng. 

1. M8t vùng /.t m9i m:: 

)ào t o tr3c tuy!n ch7 m;i tr= thành trào l$u trong vài nJm tr= l i +ây, ch* 

y!u là nh#ng ph(n m5m gi'ng d y tr3c tuy!n ch$2ng trình trung h"c phA thông. Nó 

th>t s3 ch7 +ang b$;c +i nh#ng b$;c +(u tiên trên con +$%ng dài phía tr$;c. M Vi<t 

Nam, vi<c áp d1ng hình th.c +ào t o này ch7 là +0t thD nghi<m, có kho'ng h2n 10 

trang web +ào t o t3c tuy!n nhPm m1c +ích kinh doanh, còn các tr$%ng ) i h"c thì 

vLa +ào t o vLa tìm hi/u thêm. Chính vì còn m;i mQ nên còn g9p nhi5u khó khJn, 

nh$ng +i5u +ó cBng giúp cho nh#ng ng$%i am hi/u hình th.c +ào t o online này có 

+i5u ki<n th/ hi<n mình. Trong cu&c c nh tranh mà ai cBng có c2 h&i ngang nhau thì 

ph(n th@ng sO thu&c v5 nh#ng ng$%i có tâm huy!t và có s.c lâu b5n. 
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Tuy v>y, vi<c khai phá m&t vùng +-t m;i +òi h:i ph'i có s.c l3c và th%i gian 

cùng v;i kh' nJng tài chính. 

2. #áp ;ng nhu c<u xã h8i: 

Vi<c áp d1ng các d,ch v1 tr3c tuy!n không ch7 là xu th! t-t y!u c*a th! gi;i 

mà ngay = Vi<t Nam thì nhu c(u này ngày càng m nh mO. 

M n$;c ta +ã và +ang áp d1ng hình th.c thi tr@c nghi<m +6i v;i kF thi T6t 

nghi<p phA thông và thi Tuy/n sinh vào Cao +4ng, ) i h"c, +ây là +i5u ki<n thu>n 

l0i cho các trang web +ào t o tr3c tuy!n phát tri/n. B=i vì h"c sinh sO dC dàng h"c 

t>p, tham kh'o thêm m&t kênh thông tin bA ích ngoài gi% h"c trên l;p.  

Ngày nay, nhu c(u h"c t>p nâng cao trình +&, kH nJng +/ ph1c v1 t6t h2n cho 

công vi<c, nhi5u cán b&, nhân viên mong mu6n +$0c trang b, thêm ki!n th.c ngày 

càng nhi5u. S3 l3a ch"n +(u tiên c*a các công ty, doanh nghi<p là các ph(n m5m 

+ào t o tr3c tuy!n, h" cho nhân viên c*a mình tham gia các l;p h"c tr3c tuy!n mà 

không ph'i lo l@ng nhi5u +!n công vi<c c*a công ty vì nhân viên c*a h"c vEn ph'i 

làm vi<c bình th$%ng và ch7 h"c t>p khi s@p x!p +$0c th%i gian thu>n l0i nh-t. 

3. Nhi0u ti4n ích: 

)ào t o tr3c tuy!n vLa nhanh, vLa rQ l i linh ho t. Khi tham gia các l;p h"c 

tr3c tuy!n, ng$%i h"c +$0c ch* +&ng s@p x!p th%i gian bi/u cho mình, n!u ng$%i 

h"c v$0t qua +$0c các bài ki/m tra và hoàn thành các bài lu>n mà giáo viên quy 

+,nh thì có th/ rút ng@n th%i gian h"c t6i +a. Kinh phí cho m&t ch.ng ch7 ho9c m&t 

bài gi'ng l i r-t rQ, có khi ti!t ki<m +$0c m&t nDa kinh phí so v;i h"c t>p t i các l;p 

h"c bình th$%ng, th>m chí có nh#ng bài gi'ng ch7 t6n vài ngàn +Ing. H"c online, 

ng$%i h"c không m-t th%i gian, ti5n c*a cho vi<c +i l i, có th/ h"c b-t kF lúc nào và 

+,a +i/m t3 do. 

M&t ti<n ích nAi b>t n#a c*a hình th.c +ào t o tr3c tuy!n là ng$%i h"c hoàn 

toàn ch* +&ng trong vi<c ti!p thu tri th.c, ng$%i h"c ch7 +Jng ký h"c m&t l;p nào +ó 

khi h" c(n tìm hi/u, c(n +$0c trang b, ki!n th.c do l;p h"c +ó mang l i. 
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4. Có các /i0u ki4n c<n thi2t /= phát tri=n: 

Các +i5u ki<n c(n = +ây ph'i nói +!n 2 phía: Phía +ào t o và phía ng$%i h"c. 

- Phía +ào t o: M ng các tr$%ng + i h"c r&ng kh@p trong c' n$;c, r-t nhi5u 

tr$%ng +ã có kinh nghi<m trong vi<c +ào t o nguIn nhân l3c, n@m +$0c nhu c(u c*a 

xã h&i. Các tr$%ng +ang s= h#u m&t nguIn tài nguyên vô giá, +ó là con ng$%i - 

nh#ng gi'ng viên ch-t l$0ng cao, +ây sO là ch* xây d3ng các bài gi'ng ch-t l$0ng. 

)Ing th%i, các doanh nghi<p, các công ty thi!t k! ph(n m5m +ang h$;ng +!n hình 

th.c +ào t o này +/ thu l0i nhu>n, h" có +* các +i5u ki<n v5 ng$%i và c*a +/ nhân 

r&ng mô hình +ào t o tr3c tuy!n. 

- Phía ng$%i h"c: Hàng ch1c tri<u ng$%i +ang sD d1ng Internet, hàng ch1c 

tri<u h"c sinh, sinh viên và công nhân viên có +i5u ki<n h"c t>p tr3c tuy!n, +ây sO là 

l$0ng khách hàng +ông +'o giúp cho vi<c +ào t o tr3c tuy!n m= r&ng +$0c quy mô. 

M ng l$;i công ngh< thông tin +ang m= r&ng +!n t>n các vùng nông thôn, 

mi5n núi, t o +i5u ki<n thu>n l0i cho m"i ng$%i có d,p ti!p xúc v;i hình th.c +ào 

t o tr3c tuy!n.  

V;i các m9t phân tích trên, có th/ kh4ng +,nh +ào t o tr3c tuy!n +ang c(n 

nh#ng chuyên gia $2m m(m cho s3 phát tri/n nh'y v"t v5 sau. Trong t$2ng lai, 

hình th.c này sO thu hút +$0c +ông +'o khách hàng (h"c viên) b=i nh#ng ti<n ích 

c*a nó. Mu6n v>y, ngay tL bây gi% các tr$%ng ) i h"c, các công ty c(n chú tr"ng 

+!n vi<c qu'ng bá th$2ng hi<u, m= r&ng th, tr$%ng và l?nh v3c +ào t o, bên c nh +ó 

r-t c(n +'m b'o ch-t l$0ng +ào t o. Hình th.c +ào t o tr3c tuy!n th>t s3 +áp .ng 

yêu c(u c*a ch* tr$2ng xã h&i hóa giáo d1c. 

 

 

 

 



VI)N NGHIÊN C*U GIÁO D+C 
 

 66

TH%C TR$NG  V6  MÔ HÌNH #ÀO T$O TR%C TUY&N > 

TR'(NG #$I H"C S' PH$M - #$I H"C THÁI NGUYÊN 

V) Th* Thái 

"#i h+c S$ ph#m- "#i h+c Thái Nguyên 

 

NJm h"c 2008- 2009 có tên là “NJm h"c .ng d1ng công ngh< thông 

tin(CNTT)” nhPm t o b$;c +&t phá trong .ng d1ng CNTT, góp ph(n th3c hi<n nâng 

cao ch-t l$0ng giáo d1c theo +,nh h$;ng “ChuNn hóa, hi<n + i hóa”. V;i nJm h"c 

này, ch$2ng trình công ngh< giáo d1c +$0c tri/n khai trên c2 s= áp d1ng CNTT 

trong d y và h"c, hG tr0 +Ai m;i n&i dung và ph$2ng pháp gi'ng d y, tích h0p .ng 

d1ng CNTT trong tLng ngành h"c, môn h"c m&t cách tích c3c, hi<u qu' và sáng t o; 

tác +&ng tích c3c nhPm phát huy tính t3 h"c, t3 nghiên c.u tìm tòi thông tin cho 

ng$%i h"c, t o +i5u ki<n +/ ng$%i h"c có th/ h"c = m"i n2i, m"i lúc, tìm +$0c n&i 

dung h"c phù h0p; xóa b: s3 l c h>u v5 công ngh< và thông tin do kho'ng cách +,a 

lí +em l i. 

Trong ch$2ng trình công ngh< giáo d1c có +$a ra nh#ng gi'i pháp +/ +Ny 

m nh .ng d1ng CNTT trong giáo d1c. M&t trong nh#ng gi'i pháp +ó là: tri/n khai 

m nh mO công ngh<  E-Learning. TA ch.c cho giáo viên, gi'ng viên so n bài gi'ng 

+i<n tD E-learning tr3c tuy!n; tA ch.c các khóa h"c trên m ng; tJng tính m5m dQo 

trong vi<c l3a ch"n c2 h&i h"c t>p cho ng$%i h"c.[1] 

M&t trong nh#ng hình th.c +ào t o bPng E-learning là hình th.c +ào t o tr3c 

tuy!n (Online learning/Training), +ây là hình th.c +ào t o có sD d1ng k!t n6i m ng 

+/ th3c hi<n vi<c d y và h"c. Ng$%i h"c có th/ h"c tr3c tuy!n qua Internet, có th/ 

l-y tài li<u t3 h"c trên m ng, giao ti!p gi#a ng$%i h"c và ng$%i d y, gi#a ng$%i h"c 

v;i nhau thông qua các diCn +àn h"c t>p, phòng chat, E-seminar... 

Lâu nay trong các khóa h"c giáo d1c tL xa trên web thông tin d$;i d ng vJn 

b'n +$0c chuy/n thành d ng +i<n tD và +$a lên trang web +/ ng$%i h"c +"c ho9c in 

ra rIi h"c. V;i th/ lo i này tài li<u cho ng$%i h"c +$0c chuy/n t'i m&t cách nhanh 
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chóng, t o +i5u ki<n thu>n l0i cho ng$%i h"c trong vi<c tìm ki!m và các thao tác trên 

vJn b'n, tJng s3 dC dàng trong vi<c c>p nh>t và sDa ch#a và phát tri/n thông tin. 

Tuy nhiên các khóa h"c tr3c tuy!n ki/u d3a trên vJn b'n th$%ng ph'i bA sung thêm 

bPng các công c1 t$2ng tác nh$ các diCn +àn, chat… mà tác d1ng c*a nó th$%ng ít 

hi<u qu', kh' nJng hG tr0 tr3c tuy!n c*a ng$%i th(y b, h n ch! và không ph'i lúc 

nào cBng có th/ th3c hi<n +$0c. 

Hi<n nay th/ lo i th. hai c*a các khoá h"c tr3c tuy!n +ang +$0c phA bi!n 

m&t cách tích c3c và t: ra có nhi5u $u vi<t vì nó sD d1ng +$0c s.c m nh c*a 

Internet nh$ m&t môi tr$%ng d y và h"c. Trong hình th.c +ào t o tr3c tuy!n này, 

m"i tài li<u và ho t +&ng c*a các khoá h"c +5u +$0c cung c-p tL các d,ch v1 c*a 

Internet. Các +6i t$0ng h"c là nh#ng thành ph(n tr3c tuy!n gIm có: vJn b'n (ch7 

xu-t hi<n trong nh#ng +o n ng@n g"n, súc tích), th$ +i<n tD, bàn th'o lu>n 

(discussion board), các công c1 +/ nói chuy<n (chat utilities), ti!ng nói (voice), 

thông +i<p (instant messaging); video clips; các ho t +&ng t$2ng tác lEn nhau 

(interactive activities), các mô ph:ng (simulations); các bài t>p t3 +ánh giá 

(selfgrading exercises), các bài thi v-n +áp (quizzes), các bài ki/m tra, các kho thông 

tin (websites)... Xung quanh các thành ph(n k/ trên m&t mô hình +ào t o hoàn ch7nh 

+$0c xây d3ng vLa có th/ dùng +/ tA ch.c +ào t o vLa có th/ dùng +/ t3 +ào t o, 

vLa có th/ áp d1ng +6i v;i hình th.c +ào t o t>p trung, vLa có th/ áp d1ng +6i v;i 

hình th.c +ào t o tL xa và phân tán. 

M Vi<t Nam, nh#ng y!u t6 c2 b'n góp ph(n +'m b'o s3 thành công c*a 

ch$2ng trình công ngh< giáo d1c (trong +ó có +ào t o tr3c tuy!n) là hi<n nay chúng 

ta +ã xây d3ng +$0c website e- learning http://el.edu.net.vn +/ tuyên truy5n, phA c>p 

công ngh<. )ã Vi<t hóa ph(n m5m mã nguIn m= Moodle (+/ xây d3ng và qu'n lý 

h< th6ng h"c t>p tr3c tuy!n), +ã sD d1ng chuNn công ngh< SCORM (chuNn +$0c th! 

gi;i công nh>n, +/ có th/ h0p tác và phát tri/n trong l?nh v3c CNTT) và +ang tri/n 

khai chuy/n giao các ph(n m5m công c1 t o bài gi'ng + t chuNn qu6c t! miCn phí 

giúp xu-t b'n các +,nh d ng file tuân chuNn SCORM nh$ eXe, Lectora, Violet… 

phù h0p v;i nhu c(u Vi<t Nam (hi<u qu' cao, ti!t ki<m, dC sD d1ng và khai thác). 
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V;i cách làm này chúng ta có th/ t>n d1ng +$0c các nguIn bài gi'ng c*a các n$;c 

khác, ti!n t;i +uAi k,p, chia sQ và hòa nh>p v;i khu v3c và qu6c t! trong l?nh v3c 

.ng d1ng CNTT nhPm th3c hi<n tiêu chí giáo d1c m;i: h"c m"i n2i, h"c m"i lúc, 

h"c theo s= thích, và h"c su6t +%i (lifelong learning). E-Learning cùng tIn t i và bA 

sung cho các ph$2ng pháp h"c t>p truy5n th6ng. 

Hi<n nay, E-Learning +ang tr= thành m&t hình th.c h"c t>p phA bi!n = m&t s6 

n$;c phát tri/n trên th! gi;i. )/ tIn t i, phát tri/n và h&i nh>p, bên c nh vi<c nghiên 

c.u kH l$Rng v5 c2 s= lý lu>n c*a lo i hình +ào t o này chúng ta c(n ph'i tích c3c 

áp d1ng nh#ng ti!n b& m;i c*a khoa h"c và công ngh<, t o kh' nJng +i t@t, +ón +(u 

nhPm th3c hi<n th@ng l0i ch$2ng trình công ngh< giáo d1c.  

V;i s3 tr0 giúp c*a c&ng +Ing Moodle Vi<t Nam trong v-n +5 Vi<t hoá và 

h$;ng dEn phát tri/n Moodle cho h< th6ng E-Learning, trong m&t vài nJm g(n +ây 

(tL 2006) tr$%ng ) i h"c S$ ph m- ) i h"c Thái Nguyên +ã ti!n hành nghiên c.u, 

thi!t k! và sD d1ng các bài gi'ng e-learning. B$;c +(u thD nghi<m tri/n khai hình 

th.c +ào t o tr3c tuy!n = m&t s6 n&i dung nh$ h"c ph(n Hình h"c s2 c-p (chuyên 

ngành Toán), B'n +I h"c (chuyên ngành ),a lí) = m.c +& k!t h0p E-Learning v;i 

l;p h"c truy5n th6ng.  

Toàn b& n&i dung ch$2ng trình c*a h"c ph(n Hình h"c s2 c-p cBng nh$ B'n 

+I h"c +$0c truy5n t'i lên website: http://www.daotaotructuyen.org  Ki!n th.c môn 

h"c +$0c chia thành các mô+un nh: (theo tLng tu(n), = mGi mô+un có các ph(n: +9t 

v-n +5, ki!n th.c c2 b'n, ki!n th.c nâng cao và b& câu h:i tr@c nghi<m ki/m tra, 

+ánh giá kh' nJng nh>n th.c c*a SV.  

H"c ph(n Hình h"c s2 c-p = tr$%ng )HSP nhPm m1c tiêu rèn luy<n kH nJng 

gi'i toán, bA sung m&t s6 ki!n th.c hình h"c nâng cao, .ng d1ng hình h"c cao c-p 

+/ soi sáng hình h"c s2 c-p. H"c ph(n +$0c tính 06 +2n v, h"c trình (t$2ng +$2ng 

v;i 90 ti!t). )ã có 440 SV tham gia, trong +ó có 180 SV +ã hoàn thành khóa h"c 

theo hình th.c +ào t o tr3c tuy!n, 260 SV còn l i +ang ti!p t1c tham gia h"c t>p theo 

hình th.c này. Các SV tham gia h"c theo tLng tu(n, k!t thúc mGi tu(n sO có các bài 

ki/m tra ki!n th.c. )i/m s6 +ánh giá c*a SV sO cJn c. vào các y!u t6 nh$: Bài thi, 
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tham gia diCn +àn, làm các bài t>p l;n, th%i gian tham gia h"c t>p… k!t h0p v;i các 

bài t3 lu>n trên l;p h"c truy5n th6ng.  

H"c ph(n B'n +I h"c = tr$%ng )HSP nhPm m1c tiêu trang b, cho sinh viên  

nh#ng khái ni<m c2 b'n v5 b'n +I h"c, b'n +I +,a lí; c2 s= toán h"c c*a b'n +I; 

ngôn ng# b'n +I; tAng quát hoá b'n +I; nh#ng nguyên t@c thành l>p và sD d1ng b'n 

+I; b'n +I giáo khoa và vi<c sD d1ng b'n +I trong d y - h"c = tr$%ng phA thông.  

H"c ph(n +$0c tính 04 +2n v, h"c trình (t$2ng +$2ng v;i 60 ti!t). )ã có trên 50 SV 

+Jng tham gia theo hình th.c +ào t o tr3c tuy!n = h"c kì 2 t;i. 

Qua th3c nghi<m ban +(u cho th-y tính kh' thi c*a hình th.c +ào t o tr3c 

tuy!n = tr$%ng )HSP- )HTN, kh4ng +,nh s3 c(n thi!t c(n ph'i thi!t k! các mô hình 

cho h< th6ng E-Learning (cAng +ào t o tr3c tuy!n) trong t$2ng lai c*a nhà tr$%ng. 

Trong t$2ng lai nhà tr$%ng sO ti!p t1c nghiên c.u kh' nJng tri/n khai +ào t o tr3c 

tuy!n = m&t s6 mô+un nh$: nghi<p v1 s$ ph m, ph$2ng pháp d y h"c, nghiên c.u 

khoa h"c... tL +ó, +5 xu-t ti!n trình d y h"c phù h0p v;i +,nh h$;ng +Ai m;i giáo 

d1c. 

 

Tài li4u tham kh1o 

1- Quách Tu-n Ng"c. /ng d0ng CNTT trong  ào t*o giáo viên- K7 y!u  h&i th'o 

“Sng d1ng CNTT trong +ào t o bIi d$Rng giáo viên = Vi<t Nam”. Hà N&i 8-

2008”.) 

2- NguyCn Danh Nam. “ Xây d+ng và tri&n khai  ào t*o tr+c tuy$n h1c ph,n hình 

h1c s2 c3p cho sinh viên s# ph*m ngành Toán”. Thái Nguyên 9-2007. 

3- Bài gi'ng +i<n tD  h"c ph(n “Hình h"c s2 c-p” (tác gi' NguyCn Danh Nam) và 

h"c ph(n “B'n +I h"c” (tác gi' )G VB S2n) cho h< th6ng e-learning. 
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BÀI GI!NG #I)N T?  

BÀN THÊM V6 HAI CH@ “T'ANG TÁC” 

Tr,n Xuân Tuy-n 

Công ty Ph,n m.m giáo d/c Khai Minh 

 

“Bài gi'ng +i<n tD” là khái ni<m +$0c nh@c t;i khá nhi5u trong th%i gian qua, 

nh-t là trong b6i c'nh toàn ngành giáo d1c th/ hi<n rõ quy!t tâm +Ny m nh .ng 

d1ng CNTT trong tr$%ng h"c. Nói +!n bài gi'ng +i<n tD, v-n +5 +$0c th'o lu>n sôi 

nAi nh-t chính là hai ch# “t$2ng tác”. Các ý ki!n và th@c m@c +$0c l9p l i nhi5u l(n 

trên nhi5u diCn +àn giáo d1c, trong nhi5u cu&c h&i th'o, c1 th/ là: m&t bài gi'ng +i<n 

tD sO t$2ng tác nh$ th! nào; nh#ng +9c +i/m và tính ch-t gì m&t bài gi'ng +i<n tD 

c(n có +/ th/ hi<n tính t$2ng tác… Trên c2 s= nh#ng cu&c trao +Ai +ó, bài vi!t này 

sO tAng h0p cách hi/u tL nhi5u góc +& và c6 g@ng nêu ra m&t nh>n +,nh tAng quát 

nh-t. 

Tr$;c h!t, theo ý ki!n tL các nhà lãnh + o, các nhà qu'n lý giáo d1c và các 

chuyên gia +(u ngành +ã nh-n m nh trong th%i gian qua, m&t bài gi'ng +i<n tD 

không +2n thu(n ch7 là m&t bài trình chi!u (d ng PowerPoint hay các th/ lo i t$2ng 

t3). Tr$;c +ây khi thi!t b, trình chi!u còn +@t +: và bài trình chi!u còn ch$a phA 

bi!n, các th(y cô giáo th$%ng dùng nh#ng b.c hình t3 vO (hay do h"c trò vO) phóng 

to tL nh#ng b.c hình trong sách giáo khoa ho9c dùng nh#ng t-m h"a +I in s8n do 

các +2n v, s'n xu-t giáo c1 tr3c quan cung c-p. V;i các thi!t b, ph1 tr0 gi'ng d y 

này, ti!t h"c tr= nên sinh +&ng và h-p dEn h2n rõ r<t.  

Ngày nay, các bài trình chi!u c'i thi<n hi<u qu' gi'ng d y và h"c t>p g-p 

nhi5u l(n các b.c vO trên gi-y tr$;c +ây. Nh#ng ý t$=ng m;i mQ, nh#ng n&i dung 

tham kh'o phong phú và ph.c t p +$0c +$a thêm vào bài trình chi!u m&t cách dC 

dàng. M9c dù kh=i +(u vi<c so n th'o các bài trình chi!u t o ra m&t vài tr= ng i cho 

các th(y cô, th>t khó có th/ ph* nh>n nh#ng tác d1ng tích c3c mà s3 “+Ai m;i” này 

mang t;i. Nh$ng t3u chung l i, dù có tác d1ng giúp cho bài gi'ng h-p dEn h2n, lôi 
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cu6n ng$%i h"c h2n, cách làm này vEn ch7 là m&t hình th.c l>t qua l>t l i các b.c 

“ho t hình” thay vì các b.c hình t?nh tr$;c kia mà thôi.  

Trong khi +ó, xã h&i hi<n + i và n5n kinh t! tri th.c ngày càng t o ra áp l3c 

l;n h2n +6i v;i h"c viên, yêu c(u h" ph'i có kh' nJng ti!p c>n, phân tích, ch@t l"c 

và ghi nh; ki!n th.c m&t cách nhanh chóng, chuNn xác. V5 phía giáo viên, vi<c +$a 

h"c trò vào v, trí trung tâm c*a ti!t h"c, tJng c$%ng tính ch* +&ng, phát huy s3 sáng 

t o và t$ duy +&c l>p c*a ng$%i h"c thay vì “th(y +"c trò chép” theo cách truy5n 

th6ng vEn là +i5u trJn tr= lâu nay. Chính vì v>y, có th/ nói c' ng$%i d y và ng$%i 

h"c d$%ng nh$ ch$a bao gi% thôi +òi h:i m&t mô hình, m&t ph$2ng pháp h"c t>p và 

+ào t o th>t s3 “+Ai m;i”, có kh' nJng hG tr0 h" gi'm b;t cJng th4ng, ti!t ki<m th%i 

gian mà vEn + t thành tích cao nh$ mong +0i.  

)/ +áp .ng +$0c +òi h:i này, các bài gi'ng ph'i có tính t$2ng tác. Không 

nh#ng ch7 t$2ng tác v;i n&i dung, ch4ng h n ng$%i h"c có th/ sao chép bài gi'ng 

vào +?a CD rIi mang v5 nhà t3 h"c, tính t$2ng tác còn th/ hi<n = chG ng$%i h"c có 

kh' nJng trao +Ai tr3c ti!p v;i ng$%i khác, t.c th(y giáo hay b n h"c m"i lúc m"i 

n2i. Nh$ng dù d$;i hình th.c t$2ng tác nào, v;i n&i dung hay v;i ng$%i khác hay 

c' hai, m&t bài gi'ng +i<n tD luôn c(n h&i t1 nh#ng +9c tính sau +ây: 

Ki=m tra 

Nh#ng câu h:i tr@c nghi<m +$0c lIng ghép ngay sau mGi ph(n h"c; nh#ng 

ph$2ng án tr' l%i +* l@t léo và +* khó +/ khi!n ng$%i h"c ph'i +&ng não nh; l i 

nh#ng gì vLa h"c. Nh$ v>y, ng$%i h"c không ch7 +"c l$;t rIi… quên nh$ tr$;c +ây 

mà m&t cách t3 nhiên, h" +$0c t o c2 h&i +/ c*ng c6 ki!n th.c ngay khi bài h"c còn 

ch$a k!t thúc. S3 suy lu>n +/ tr' l%i câu h:i, dù câu h:i dC, t o ra m&t thói quen t$ 

duy r-t t6t. )ó là ch$a k/ s3 suy lu>n liên t1c này chính là tác nhân kích thích ng$%i 

h"c t>p trung h2n vào bài h"c. Quan tr"ng là s3 t>p trung +ó hoàn toàn t3 nhiên, t3 

giác và t3 nguy<n xu-t phát tL phía ng$%i h"c ch. không ph'i tL s3 áp +9t tL phía 

giáo viên. 
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#ánh giá 

Thay vì luôn c(n m&t ng$%i th(y giáo giám sát, ch-m bài và cho +i/m, bài 

gi'ng +i<n tD có kh' nJng làm t6t nhi<m v1 này. Trong khi th(y giáo m-t nhi5u phút 

+/ +"c bài, ch#a bài và cho +i/m, ch.c nJng +ánh giá c*a m&t bài gi'ng +i<n tD làm 

vi<c +ó nhanh h2n r-t nhi5u. Không ch7 dLng l i = m.c cho +i/m, ch.c nJng +ánh 

giá này còn có kh' nJng cho bi!t ng$%i h"c +ã hi/u bài +$0c bao nhiêu ph(n trJm, 

hi/u t6t nh-t = ph(n nào, kém nh-t = ph(n nào… Nó cBng có kh' nJng th6ng kê k!t 

qu' trên m9t bPng chung và +$a ra s3 so sánh v;i các h"c viên khác. K!t qu' +ánh 

giá có th/ +$0c l$u tr# vào hI s2 cá nhân và 'nh h$=ng ngay l>p t.c +!n h< th6ng 

x!p lo i th. b>c +$0c công b6 công khai th$%ng xuyên. )i5u này giúp h"c sinh có 

thêm +&ng l3c ph-n +-u trong h"c t>p. Tuy v>y, kh' nJng +ánh giá này c*a bài 

gi'ng +i<n tD ít h#u d1ng trong tr$%ng h0p môn h"c thu&c nhóm vJn h"c hay ngh< 

thu>t. 

DBn hC9ng 

Trong m&t l;p h"c có vài ch1c h"c sinh, kh' nJng n@m b@t và ti!p thu c*a các 

h"c sinh là r-t khác nhau. Th>t khó khJn n!u m&t th(y giáo ph'i giúp +R tLng h"c 

sinh c*ng c6 và l-p lG hAng ki!n th.c +/ + t t;i s3 th-u hi/u t$%ng t>n bài h"c. )ôi 

khi, s3 nG l3c c*a ng$%i th(y trong tr$%ng h0p này không t o ra k!t qu' nh$ mong 

mu6n mà ng$0c l i, h"c trò có th/ n'y sinh tâm lý T l i vào th(y giáo. Bài gi'ng 

+i<n tD t: ra có $u th! h2n, vì m&t bài gi'ng +i<n tD +úng ngh?a ph'i có kh' nJng 

dEn h$;ng ng$%i h"c theo ki/u step - by - step (tLng b$;c m&t) +/ +i tL ph(n tham 

kh'o này t;i ph(n tham kh'o phù h0p ti!p theo.  

Kéo th1 

Nói +!n s3 t$2ng tác không th/ không k/ +!n nh#ng tình hu6ng mà = +ó 

ng$%i h"c th3c s3 +$0c c(m n@m, d,ch chuy/n các +6i t$0ng thí nghi<m +/ xem xét 

các k!t qu' t$2ng .ng. Ví d1, trong bài thí nghi<m môn v>t lý v5 tác d1ng l3c, h"c 

sinh có th/ kéo v>t tác d1ng v5 các h$;ng khác nhau rIi th' ra +/ xem k!t qu'. Hay 

+2n gi'n h2n, trong bài toán vO +I th,, ng$%i h"c ph'i có kh' nJng thay +Ai các 
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nhánh +I th, tùy ý và s3 thay +Ai t"a +& t$2ng .ng +$0c hi/n th, t.c th%i. Ho t +&ng 

t$2ng tác này có ý ngh?a r-t l;n, th3c s3 trao quy5n làm ch* bài h"c vào tay các h"c 

viên. 

Ghi chú 

K/ c' khi bài gi'ng +ã +$0c s6 hóa, c' ng$%i d y lEn ng$%i h"c vEn luôn c(n 

m&t th., +ó là gi-y nháp hay b'ng nháp. Có th/ kh4ng +,nh m&t +i5u ph(n ghi chú 

trong PowerPoint r-t ít khi +$0c sD d1ng, +2n gi'n vì +ó ch7 là ph(n ghi chú thêm 

c*a ng$%i so n bài trình diCn +ó. M&t bài gi'ng +i<n tD cBng v>y, không chú tr"ng 

ph(n ghi chú dùng cho ng$%i so n nh$ng r-t chú tr"ng +!n ph(n ghi chú cho ng$%i 

gi'ng và ng$%i h"c. M&t bài trình chi!u d ng PowerPoint ch$a +áp .ng +$0c +i5u 

này, trong khi bài gi'ng +i<n tD thì b@t bu&c ph'i có. Nghiên c.u m&t vài mEu bài 

gi'ng c*a BlackBoard hay Skillsoft dC th-y, cùng m= m&t bài gi'ng có n&i dung 

hoàn toàn t$2ng t3, nh$ng mGi ng$%i dù là gi'ng viên hay h"c viên +5u +$0c cung 

c-p m&t khu v3c riêng +/ ghi nháp. L(n sau m= ra, ph(n ghi nháp vEn còn nguyên = 

+ó, +ôi khi ch.a nh#ng thông tin tóm l$0c r-t quan tr"ng v/ bài gi'ng. 

#ánh d.u 

T$2ng t3 nh$ ghi nháp, m&t bài gi'ng +i<n tD sO ph'i cung c-p kh' nJng 

+ánh d-u hay tô +>m nh#ng ph(n quan tr"ng. )i/m m-u ch6t = +ây vEn là: Cùng 

m&t n&i dung, nh$ng nhi5u ng$%i có th/ có nh#ng ph(n tô +>m riêng cho mình mà 

không 'nh h$=ng t;i ng$%i khác. Rõ ràng, mGi trang bài gi'ng +ã tr= thành trang 

sách c*a riêng tLng h"c viên, h" mu6n +ánh d-u màu vàng hay màu +: ra sao tùy ý 

miCn là dC nh; và dC thu&c. )i5u này r-t khác so v;i bài trình chi!u khi mà ng$%i 

h"c ch7 +$0c… xem qua và nghe giáo viên diCn thuy!t m&t cách th1 +&ng. 

Ngoài các +9c tính trên, ngày nay khi Internet ngày càng thông d1ng và phA 

bi!n, bài gi'ng +i<n tD còn th/ hi<n +$0c nh#ng +i/m v$0t tr&i mà m&t bài gi'ng 

truy5n th6ng hay m&t bài trình chi!u không th/ so sánh +$0c. Nh#ng +9c tính này 

bao gIm: 
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Trao /Di 

Không ch7 là sao chép theo l6i “copy” và dùng l i, m&t bài gi'ng +i<n tD +úng 

ngh?a ph'i luôn trong tr ng thái m= và +&ng, ngh?a là không ch7 tác gi' mà c' nh#ng 

so n gi' khác có +* quy5n h n cBng có th/ c>p nh>t bA sung bài gi'ng b-t c. lúc 

nào. V;i cách làm +ó, ki!n th.c +$0c trao +Ai không ngLng gi#a nh#ng ng$%i so n, 

ng$%i gi'ng và ng$%i h"c tL kh@p m"i n2i d$;i nhi5u hình th.c nh$ bPng ch# vi!t, 

bPng hình 'nh và bPng l%i nói. T-t c' quy trình trao +Ai này ph'i diCn ra m&t cách 

tr3c tuy!n, tr3c ti!p, và có hi<u qu' ngay l>p t.c. )ó là ch$a k/ m&t bài gi'ng +i<n 

tD luôn c(n h0p chuNn, t.c là có th/ trao +Ai trên ph m vi toàn c(u, trao +Ai qua 

nhi5u h< th6ng +ào t o khác nhau và cho phép ch7nh sDa t6i +a. 

Cùng sáng tEo 

M&t l(n n#a, bài gi'ng +i<n tD t: rõ s.c m nh c*a công ngh<. Trong khi m&t 

bài gi'ng truy5n th6ng hay bài trình chi!u ch* y!u mang t;i s3 tham kh'o và mang 

tính áp +9t khá cao tL phía gi'ng viên thì ng$0c l i, bài gi'ng +i<n tD +em l i cho 

h"c viên s3 ch* +&ng. M&t l;p h"c 'o v;i n&i dung h"c t>p là các bài gi'ng +i<n tD 

sO tr= nên g(n gi6ng l;p h"c th>t h2n bao gi% h!t, vì t-t c' m"i ng$%i có kh' nJng 

t$2ng tác v;i nhau th>t s3. N!u m&t game online có th/ t o ra m&t c&ng +Ing gi6ng 

nh$ th>t, n2i mà nhi5u ng$%i có th/ cùng nói chuy<n, cùng tham gia vào m&t cu&c 

phiêu l$u, cùng sJn b@t hái l$0m… thì m&t l;p h"c online v;i các bài gi'ng +i<n tD 

cBng có th/ t o ra m&t c&ng +Ing nh$ v>y, n2i mà m"i ng$%i cùng nhau +óng góp ý 

ki!n m;i, ý t$=ng l  trong vi<c gi'i m&t bài toán khó hay cùng nhau thD nghi<m s3 

sáng t o trong các thí nghi<m hóa h"c và ch.ng ki!n các k!t qu' +$0c t o ra. 

SF /i0u phGi 

Nh$ v>y, m&t bài gi'ng +i<n tD +úng ngh?a luôn g@n li5n v;i m&t h< th6ng, 

th$%ng +$0c g"i chung là h< th6ng e-Learning hay h< th6ng h"c t>p tL xa qua môi 

tr$%ng m ng. S3 g@n k!t này là t-t y!u, vì n!u không thì m&t bài gi'ng +i<n tD sO ch7 

còn ph(n “bài” mà thi!u m-t ph(n “gi'ng” m9c dù khi +ó nó cBng +ã b: xa m&t bài 

trình chi!u thông th$%ng, vì b'n thân bài gi'ng +ó +ã có kh' nJng t$2ng tác v5 n&i 
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dung v;i ng$%i h"c nh$ +ã trình bày = trên. Khi +Ing ý rPng s3 g@n k!t này là t-t 

y!u, nh-t thi!t ph'i tính +!n vi<c +i5u ph6i bài gi'ng, vì m&t buAi h"c là s3 k!t h0p 

c*a c' 3 +6i t$0ng ng$%i d y, ng$%i h"c và bài gi'ng ch. ch7 riêng bài gi'ng +i<n tD 

+2n thu(n khó có th/ t o ra buAi h"c.  

Trong buAi h"c, nhi5u h"c viên cùng l;p +ang ngIi = kh@p m"i n2i có kh' 

nJng quan sát cùng m&t n&i dung trên màn hình, th-y +$0c gi'ng viên +ang thao tác 

trên các n&i dung h"c t>p +ó. Ch.c nJng +i5u ph6i bài gi'ng cho phép giáo viên c-p 

quy5n cho h"c viên nào +$0c làm gì ti!p theo trên các n&i dung +ó, +$0c phát bi/u ý 

ki!n nh$ng không +$0c phép xóa sDa m&t +I th, do ng$%i khác m;i vO ch4ng h n… 

H" ch7 +$0c phép sDa khi ý ki!n +$0c ch-p nh>n và +u0c giáo viên cho phép. 

K2t lu3n 

Tóm l i, ngày nay,  bài gi'ng +i<n tD là m&t nhân t6 quan tr"ng trong môi 

tr$%ng giáo d1c +ào t o, +em l i c2 h&i h"c t>p hi<u qu' v;i chi phí th-p cho nhi5u 

ng$%i, +$a công tác gi'ng d y và h"c t>p sang m&t trang m;i. Dù còn nhi5u +9c tính 

ch$a +$0c bàn +!n, nh$ng m&t bài gi'ng +i<n tD th3c th1 luôn c(n có nh#ng +9c 

tính nêu trên, vì b'n thân bài gi'ng +ó +ã ph'i có kh' nJng “gi'ng” cho ng$%i h"c, 

góp ph(n gi'm thi/u công s.c cho ng$%i th(y và quan tr"ng h2n, m1c +ích cu6i 

cùng là ph'i giúp cho ng$%i h"c nâng cao ý th.c ch* +&ng, tích c3c, c&ng tác và 

chia sQ.  
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E-LEARNING TRONG TR'(NG H"C VI)T NAM 

Tr,n Xuân Tuy-n 

Công ty Ph,n m.m giáo d/c Khai Minh 

 

I. KHÁI QUÁT V6 E -  LEARNING 

1. Gi9i thi4u chung : 

"E-learning là ph$0ng pháp h+c 1$2c h3 tr2 b4ng công ngh5 thông tin và 

truy.n thông (Information and Communication Technology-ICT)."  

Cho +!n nay, E-learning +ã phát tri/n qua các giai +o n +Ing hành v;i s3 

phát tri/n c*a công ngh< thông tin:  

 

 

 

 

 

 

 

CBT(computer based training):  

 )ây là hình th.c +ào t o d3a trên máy tính. H"c viên c(n mua ph(n m5m và 

có th/ h"c = b-t c. th%i gian ho9c +,a +i/m mà h" th-y phù h0p. 

 Không có s3 t$2ng tác gi#a ng$%i h"c và giáo viên h$;ng dEn, cBng nh$ 

gi#a nh#ng ng$%i h"c v;i nhau. 

 Thích h0p v;i nh#ng môn h"c c(n hi<u .ng c*a công ngh< thông tin nh$ Anh 

vJn, Tin h"c và +òi h:i tính t3 giác cao c*a ng$%i h"c. 

CBT (Computer Based Training)

WBT (Web based Training)

ChuHn hóa E-learning

SIp x2p và /i0u hC9ng E-learning
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WBT (Web based training): 

 Là hình th.c +ào t o d3a trên công ngh< web. Khi tham gia hình th.c +ào t o 

này, h"c viên c(n có máy tính n6i m ng internet và có th/ h"c = b-t c. n2i 

+âu, b-t c. th%i +i/m nào. 

 Có s3 t$2ng tác tr3c tuy!n gi#a nh#ng ng$%i h"c cBng nh$ gi#a ng$%i h"c 

v;i giáo viên h$;ng dEn t o s3 h.ng thú cho ng$%i h"c. 

ChuHn hóa E-learning : 

 Nhi5u LMS (Learning Management System: H< qu'n tr, h"c t>p), LCMS 

(Learning content Management System: H< qu'n tr, n&i dung) +ã ra +%i v;i 

nh#ng kho n&i dung riêng bi<t.  

- Nhu c(u c*a  các tA ch.c sD d1ng l i n&i dung c*a tA ch.c khác trên chính 

LMS c*a mình. 

- Nhu c(u thi!t l>p các chuNn chung cho vi<c t o l>p các bài gi'ng c*a E –

learning gi#a các tA ch.c. 

 SCORM là chuNn +$0c sD d1ng r&ng rãi nh-t do ADL (Advance Distributed 

Learning) thi!t l>p. 

SIp x2p và /i0u hC9ng E-learning: 

 Xây d3ng các khóa h"c +&ng là các khóa h"c mà n&i dung luôn +$0c c>p nh>t 

trong quá trình +ào t o và +$0c +,nh h$;ng theo yêu c(u, trình +& c*a ng$%i 

h"c. 

 Các chuNn n&i dung cBng +$0c c>p nh>t liên t1c +/ phù h0p v;i yêu c(u m;i. 

 Tuy nhiên vi<c áp d1ng các chuNn vào +i5u h$;ng và s@p x!p cho mGi h< th6ng 

c(n có quá trình tìm hi/u, phân tích sâu s@c v5 +òi h:i th3c t! c*a h< th6ng E-

learning. 

2. #-c /i=m cJa Elearning: 

R6t nhi.u môn h+c mà n7i dung có tính k8 n9ng và quy trình, thay 1:i 

nhanh, yêu c,u c!p nh!t k*p th%i s; là nh<ng n7i dung thích h2p c=a E-learning. E-

learning không phù h2p l>m v(i các k8 n9ng trong các môn nh$ múa, nh#c, h+a… 
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Không b4 gi i h!n b"i không gian và th#i gian: nh  s! ph" c#p r$ng rãi c%a 

Internet. 

Tính h$p d%n: v&i s! h' tr( c%a công ngh) multimedia, nh*ng bài gi+ng ,-(c 

tích h(p text v&i các hình +nh, âm thanh, video… ng- i h.c có th/ t-0ng tác v&i bài 

h.c. 

D& ti'p c(n, truy c(p ng%u nhiên: b+ng danh m1c bài gi+ng s2 cho phép h.c 

viên l!a ch.n ,0n v3 tri th4c, tài li)u m$t cách tùy ý theo trình ,$ ki5n th4c và ,i6u 

ki)n truy nh#p m7ng c%a mình. 

Tính c(p nh(t: n$i dung khóa h.c th- ng xuyên ,-(c c#p nh#t và ,"i m&i ,/ 

,áp 4ng nhu c8u ng- i h.c. 

Có s) h*p tác, trao +,i ( Collaborative learning): có s! trao ,"i gi*a các h.c 

viên v&i nhau và gi*a h.c viên v&i giáo viên 

 

  c !i"m 
c#a 

E - learning
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Mô hình Elearning 

Ngu*n: H+c vi,n công ngh, b-u chính vi.n thông (tài li,u /ào t0o t1 xa) 

3. 'u và nh-2c /i3m c4a Elearning: 

3.1 Theo quan /i3m c4a c5 s6 /ào t0o: 

C0 s9 ,ào t7o là m$t t" ch4c thi5t k5 và cung c:p các khóa h.c tr!c tuy5n E- 

learning: phòng ban trong công ty, toàn b$ tr- ng, h.c vi)n, công ty… 
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'u /i3m Nh-2c /i3m 

Gi9m chi phí t: ch;c qu9n lý và /ào 

t0o: 

Sau khi phát tri/n xong, m$t khóa h.c E- 

learning có th/ ,ào t7o cho hàng ngàn 

h.c viên v&i chi phí t" ch4c ,ào t7o cho  

20 h.c viên. 

Chi phí ban /<u ,/ phát tri/n m$t khóa 

h.c E- learning l&n g:p 5-10 l8n so v&i 

chi phí tri/n khai m$t khóa h.c thông 

th- ng v&i n$i dung t-0ng ,-0ng 

Rút ng=n th>i gian /ào t0o: 

Không b3 gi&i h7n b9i s; l-(ng gi+ng 

viên và l&p h.c 

Yêu c<u k? n@ng mAi:  

Nh*ng ng- i d7y t;t trên l&p ch-a ch<c 

,ã bi5t ,5n các k= thu#t thi5t k5, qu+n lý, 

gi+ng d7y m$t khóa h.c trên m7ng 

Gi9ng viên và h+c viên không ph9i /i 

l0i nhiBu 

 

Ngu>n: H.c vi)n công ngh) B-u Chính Vi?n Thông (tài li)u ,ào t7o t@ xa) 

3.2 Theo quan /i3m c4a h+c viên: 

'u /i3m Nh-2c /i3m 

Có th3 h+c bCt c; lúc nào, t0i bCt c; 

n5i /âu: 

N5u c8n h.c viên có th/ ,Ang ký tham 

gia  ngay vào khóa h.c mà không c8n 

ch  t&i khi l&p h.c khai gi+ng 

Chi phí ban /<u ,/ phát tri/n m$t khóa 

h.c E- learning l&n g:p 5-10 l8n so v&i 

chi phí tri/n khai m$t khóa h.c thông 

th- ng v&i n$i dung t-0ng ,-0ng 

Không ph9i /i l0i nhiBu và không ph9i 

nghD vi,c: 

H.c viên có th/ ti5t ki)m chi phí ,i l7i 

Yêu c<u k? n@ng mAi:  

Nh*ng ng- i d7y t;t trên l&p ch-a ch<c 

,ã bi5t ,5n các k= thu#t thi5t k5, qu+n lý, 
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,5n n0i h.c ,,>ng th i có th/ x<p x5p 

th i gian h.c phù h(p v&i mình. 

gi+ng d7y m$t khóa h.c trên m7ng. 

Có th3 tE quyFt /Gnh vi,c h+c c4a 

mình: 

H.c viên có th/ quy5t ,3nh c:p ,$ và t;c 

,$ h.c c%a mình. 

  

 

Chi phí k? thuHt cao: 

B/ tham gia khóa h.c trên m7ng, h.c 

viên c8n ph+i cài ,Ct các ph8n m6m công 

c1 trên máy tính c%a mình, các ch4c nAng 

c<m và ch7y (plug and play), ph+i k5t n;i 

m7ng. 

Có th3 ki3m tra tính xác thEc: 

Các nhà thi5t k5 có th/ t7o ra các bài mô 

phDng có tính xác th!c cao. R:t nhi6u 

h.c viên tr!c tuy5n -a thích vi)c ôn t#p 

và ki/m tra trình ,$ mà “không có ai 

giám sát hoCc cho ,i/m”. 

Vi,c h+c có th3 bu*n tI: 

Do thi5u các quan h) b7n bè và s! ti5p 

xúc trên l&p. 

 

 

II. TH%C TR$NG E – LEARNING T$I VI)T NAM 

1. E – learning trên thF giAi: 

 T i M!: 

T7i M=, d7y và h.c ,i)n tE ,ã nh#n ,-(c s! %ng h$ và các chính sách tr( 

giúp c%a Chính ph% ngay t@ cu;i nh*ng nAm 90. 

Theo s; li)u th;ng kê c%a H$i Phát tri/n và Bào t7o M= (American Society 

for Training and Development, ASTD), nAm 2000 M= có g8n 47% các 

tr- ng ,7i h.c, cao ,Fng ,ã ,-a ra các d7ng khác nhau c%a mô hình ,ào t7o 

t@ xa, t7o nên 54.000 khoá h.c tr!c tuy5n 

Theo các chuyên gia phân tích c%a Công ty D* li)u qu;c t5 (International 

Data Corporation, IDC), cu;i nAm 2004 có kho+ng 90% các tr- ng ,7i 
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h.c, cao ,Fng M= ,-a ra mô hình E-learning, s; ng- i tham gia h.c tAng 

33% hàng nAm trong kho+ng th i gian 1999 - 2004. 

E-learning không chG ,-(c tri/n khai 9 các tr"#ng $ i h%c mà ngay 9 các 

công ty vi)c xây d!ng và tri/n khai cHng di?n ra r:t m7nh m2. Có r:t nhi6u 

công ty th!c hi)n vi)c tri/n khai E-learning thay cho ph-0ng th4c ,ào t7o 

truy6n th;ng và ,ã mang l7i hi)u qu+ cao. Do th3 tr- ng r$ng l&n và s4c thu 

hút m7nh m2 c%a E-learning nên hàng lo7t các công ty ,ã chuy/n sang 

h-&ng chuyên nghiên c4u và xây d!ng các gi+i pháp v6 E-learning nh-: 

Click2Learn, Global Learning Systems, Smart Force...  

T i Châu Âu: 

Trong nh*ng g8n ,ây, châu Âu ,ã có m$t thái ,$ tích c!c ,;i v&i vi)c phát 

tri/n công ngh) thông tin cHng nh- 4ng d1ng nó trong m.i lInh v!c kinh t5 

- xã h$i, ,Cc bi)t là 4ng d1ng trong h) th;ng giáo d1c. 

Ngoài vi)c tích c!c tri/n khai E-learning t7i m'i n-&c, gi*a các n-&c châu 

Âu có nhi6u s! h(p tác ,a qu;c gia trong lInh v!c E-learning. Bi/n hình là 

d! án xây d!ng m7ng xuyên châu Âu EuroPACE. Bây là m7ng E-learning 

c%a 36 tr- ng ,7i h.c hàng ,8u châu Âu thu$c các qu;c gia nh- Ban M7ch, 

Hà Lan, BG, Anh, Pháp cùng h(p tác v&i công ty E-learning c%a M= Docent 

nhJm cung c:p các khoá h.c v6 các lInh v!c nh- khoa h.c, con ng- i… 

phù h(p v&i nhu c8u h.c c%a các sinh viên ,7i h.c, sau ,7i h.c, các nhà 

chuyên môn 9 châu Âu. 

T i Châu Á: 

T7i Châu Á, mCc dù vKn còn m$t s; các rào c+n t7m th i v6 lu#t pháp, c0 s9 

h7 t8ng cHng nh- s! -a chu$ng ,ào t7o truy6n th;ng c%a vAn hóa Châu Á… 

E – learning ,ang d8n khFng ,3nh vai trò ngày càng quan tr.ng c%a mình.  

M$t s; qu;c gia, ,Cc bi)t là các n-&c có n6n kinh t5 phát tri/n h0n t7i Châu 

Á cHng ,ang có nh*ng n' l!c phát tri/n E-learning t7i ,:t n-&c mình nh-: 

Nh#t B+n, Hàn Qu;c, Singapore, Bài Loan,Trung Qu;c... 
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Nh't B(n là n-&c có 4ng d1ng E-learning nhi6u nh:t so v&i các n-&c khác 

trong khu v!c. Môi tr- ng 4ng d1ng E-learning ch% y5u là trong các công 

ty l&n, các hãng s+n xu:t, các doanh nghi)p... và dùng ,/ ,ào t7o nhân viên. 

2. Hi,n tr0ng E – learning t0i Vi,t Nam: 

1.1 Khái quát sE phát tri3n E – learning t0i Vi,t Nam: 

a. Các c5 s6 giáo dJc tri3n khai E - learning 

L Vi)t Nam, phong trào E-learning th!c ch:t ,ã nhen nhóm t@ nh*ng nAm 90 

v&i hàng lo7t ph8n m6m h' tr( ,ào t7o do các công ty tin h.c s+n xu:t. Trong 

,ó có th/ k/ ,5n là công ty Công ngh) tin h.c nhà tr- ng School@Net v&i 

các s+n phMm ph1c v1 ,ào t7o trong nhà tr- ng. 

T@ nAm 2001, E – learning Vi)t Nam ,ã có b-&c ti5n ,áng k/. M9 ,8u là vi)c 

thành l#p m$t nhà tr- ng +o “FIHOU CYBERSCHOOL” ,Ct trên website 

http://www.fithou.net.vn và b<t ,8u tuy/n SV ngành CNTT c%a Khoa CNTT 

- B7i H.c M9 Hà N$i. B5n nAm 2005, tr- ng có h0n 1000 SV theo h.c 

CNTT tr!c tuy5n, v&i m4c h.c phí bJng 1/3 so v&i h.c tr!c ti5p. L khu v!c 

phía B<c, s; SV ,ang h.c CNTT t@ xa t7i c0 s9 ,ào t7o Trí B4c c%a trung 

tâm Phát Tri/n CNTT (thu$c BH Qu;c Gia TP. HCM) kho+ng g8n 30.000 

ng"#i, trong ,ó h) BH chi5m m$t nEa. T)t c( $*u h%c bán tr+c tuy,n, tr  2 

l!p cao h"c (kho#ng 50 ng$%i) là h&u nh$ hoàn toàn h"c tr'c tuy(n. M t s! 

"#n v$ khác nh% H&c Vi'n B%u chính Vi(n thông, )H Công Ngh' thu c )H 

Qu!c Gia Hà N i c*ng b+t ",u "ào t-o tr.c tuy/n v0 CNTT-VT. 

)/n tháng 11/2004, ngành GD "ã xây d.ng m t c1ng E-learning chính th2c 

t-i "$a ch3 http://el.edu.net.vn. S. ki'n này "ã t-o m t cú hích "!i v4i l5nh 

v.c E- learning còn khá m4i m6 t-i Vi't Nam. C1ng do Trung Tâm Tin H&c 

B  GD)T (TTTH) t. thi/t k/ trên công ngh' Web Conferencing, s7 d8ng mã 

ngu9n m:. C1ng "%;c xây d.ng nh<m m8c "ích tuyên truy0n ph1 c=p công 

ngh', nghiên c2u th7 nghi'm và tuy>n ch&n các ph,n m0m E-Learning thích 

h;p, "ã Vi't hoá ph,n m0m mã ngu9n m: Moodle và "/n nay "ã có kho?ng 

70 tr%@ng )H, C) s7 d8ng. C8c CNTT sA t1 ch2c chuy>n giao các ph,n 
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m0m công c8 t-o bài gi?ng "-t chuBn qu!c t/, phù h;p v4i yêu c,u Vi't Nam 

cho các S:. 

Hi'n nay t-i B  "ã k/t n!i "%@ng cáp quang 34 Mbps trong n%4c và 2 Mbps 

"i qu!c t/. Viettel cung cCp gói Net+ (gói chCt l%;ng cao nhCt) t4i các c# s: 

giáo d8c. K/t n!i cáp quang tD B  v0 các s: giáo d8c và "ào t-o v4i bEng 

thông 4 Mbps. Ba bên (C8c CNTT, các S: GD)T và Viettel) sA ph!i h;p lên 

danh sách các c# s: giáo d8c khó khEn "> có chính sách hF tr; k/t n!i. Các 

c# s: giáo d8c h%:ng l;i tD d$ch v8 %u "ãi này sA bao g9m c? các tr%@ng 

m,m non, mGu giáo (các s: cung cCp PC), các trung tâm giáo d8c c ng "9ng, 

trung tâm giáo d8c th%@ng xuyên, các tr%@ng d-y ngh0, các phòng giáo d8c. 

b. Toàn c#nh $ng d%ng Moodle t&i Vi't Nam:  

Moodle t-i Vi't Nam "%;c tri>n khai 202 sites. Qua ki>m tra kho?ng 50 sites có 

kho?ng 2/5 sites không ho-t " ng. Các sites ho-t " ng còn l-i nhìn chung khá s# sài, 

và m4i "%;c tri>n khai. Các sites này có th> chia thành 3 lo-i: 

Các sites cHa tr%@ng h&c:  

 Bao g9m các tr%@ng ph1 thông, cao "Ing và "-i h&c. Trong "ó, "-i h&c 

chi/m s! "ông các sites. Các tr%@ng này th%@ng có b  ph=n IT m-nh và có 

xu th/ h%4ng ngo-i (tr%@ng ngoài công l=p, tr%@ng ngo-i ngJ…). 

 Quy0n truy c=p các site này th%@ng ch3 dành cho sinh viên trong tr%@ng. 

 V0 thi/t k/ website: giao di'n ch%a b+t m+t. Ví d8  

http://www.coltech.vnu.edu.vn/ ,website )-i h&c Công Ngh' - )-i h&c 

qu!c gia Hà N i . 

 V0 n i dung: ch%a có t%#ng tác tr.c tuy/n, website chH y/u là n#i post tài 

li'u gi?ng d-y b<ng file powerpoint và pdf cHa các giáo viên c*ng nh% gi?i 

"áp th+c m+c cHa nhJng ng%@i h&c. Ngoài ra, "ây còn là n#i "Eng các tin 

t2c cHa nhà tr%@ng. Các website này ch3 có th> so sánh v4i nhau : chF có 

nhi0u tài li'u cung cCp cho ng%@i h&c hay không. Nhi0u website "%;c l=p 

nên nh%ng h,u nh% rCt ít các n i dung nh% 

http://www.pttc1.edu.vn/elearning/: cHa trung tâm "ào t-o vi(n thông I. 
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 Site Cn t%;ng : http://fit-hui.edu.vn/elearning/ cHa khoa công ngh' thông tin 

)-i h&c Công Nghi'p TP.HCM, http://el.nuce.edu.vn/ cHa )-i h&c Xây 

d.ng có nhi0u thông tin, giao di'n khá thu hút. 

Các sites E-learning mi(n phí:  

 Các sites này bao g9m nhi0u d-ng cung cCp n i dung mi(n phí nh% các sites 

giúp ôn t=p tr.c tuy/n v0 V=t lý, Toán h&c . 

 Site Cn t%;ng: http://lophoc.thuvienvatly.info/ cung cCp nhi0u bài h&c V=t 

lý cho h&c sinh, có th> tham gia so-n các bài gi?ng và m t s! công c8 khác, 

có nhi0u thành viên. 

Các sites E-learning có thu phí: 

 Th%@ng là các site  "ào t-o v0 Tin h&c và Ngo-i ngJ. 

 Site Cn t%;ng: http://www.tinhhoa.com.vn/ có s. hF tr; lGn nhau giJa 3 l5nh 

v.c: thi/t k/ website, ph,n m0m và E-learning. Có ph,n h&c th7 cho nhJng 

ng%@i quan tâm và m t s! video gi4i thi'u ch%#ng trình , mFi bài gi?ng tùy 

theo n i dung có th@i l%;ng khác nhau, thông th%@ng kho?ng 1 ti/ng. Sau 

mFi bài gi?ng có ph,n quiz và test riêng "> ki>m tra trình " . Tuy nhiên 

website vGn còn m t s! h-n ch/ v0 tính ti'n l;i khi "Eng ký tr.c tuy/n các 

khóa h&c, các di(n "àn còn th%a th4t thành viên tham gia. 

a. Nhu c1u E – learning t&i Vi't Nam: 

 E-learning t-i Vi't Nam v4i nhJng b%4c ti/n "áng k>, có s2c lôi cu!n rCt 

nhi0u ng%@i h&c k> c? nhJng ng%@i tr%4c "ây b$ hCp dGn b:i l!i giáo d8c ki>u c* và 

nó rCt phù h;p v4i hoàn c?nh cHa nhJng ng%@i "ang "i làm nh%ng vGn mu!n nâng 

cao trình " . MKc dù v=y, nhu c,u E – learning t-i Vi't Nam vGn "%;c các chuyên 

gia "ánh giá : m2c ti m n!ng. C8 th>: 

 Theo kh?o sát cHa báo Sinh viên Vi't Nam – Hoa h&c trò cùng Global 

Education "!i v4i 5.000 ng%@i ("  tu1i tD 15 – 30) t-i các thành ph! l4n trên 

c? n%4c, có "/n 46.5% ng%@i h&c cho bi/t ki/n th2c ti/ng Anh cHa h& có 

"%;c chH y/u là "%;c h&c : tr%@ng, m t môi tr%@ng "ào t-o chính quy trong 
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h' th!ng giáo d8c qu!c dân; ti/p "/n là các trung tâm ngo-i ngJ (23.7%); và 

có "/n 11.5% ng%@i h&c bi/t ngo-i ngJ chH y/u là do t. h&c, t. tìm hi>u.  

 )!i v4i nhJng ng%@i không có "i0u ki'n "/n các l4p h&c tr.c ti/p và mu!n 

linh " ng th@i gian h&c t=p, hình th2c "ào t-o tr.c tuy/n tr: thành l.a ch&n 

hàng ",u. Tuy nhiên, s! ng%@i l.a ch&n hình th2c này : Vi't Nam m4i ch3 có 

h#n 100.000 ng"#i, chi/m 0,6% s! ng%@i s7 d8ng Internet và 0,13% dân s!.  

 T-i các tr%@ng ph1 thông, vi'c áp d8ng công ngh' thông tin vào công tác d-y 

- h&c ngo-i ngJ m4i ch3 dDng l-i : vi'c s7 d8ng PowerPoint "> trình chi/u, 

hay MS.Word "> so-n th?o "0 thi, bài t=p cho h&c sinh. Vi'c s7 d8ng 

multimedia, các ph,n m0m h&c t=p (giáo trình "i'n t7), h' th!ng l%u trJ truy 

c=p bài gi?ng, tài li'u gi?ng d-y, CD-ROM giJa các giáo viên, h&c sinh… 

còn ch%a ph1 bi/n. 

 Có nhi0u website E-learning "ã “ch/t y>u”. Vài nEm tr%4c, các website ôn thi 

)H nh% www.khoabang.com.vn, www.truongthi.com.vn, 

www.viettraining.com.vn, www.ehocduong.com.vn  tDng là "hi'n t%;ng", 

nh%ng nay "ã mCt tEm. )i0u này cho thCy n/u n i dung ch%#ng trình, ph%#ng 

pháp gi?ng d-y không phù h;p; vi'c nghiên c2u nhu c,u, "i0u ki'n, tâm lý 

cHa HV không kL thì "ào t-o tr.c tuy/n khó thành công. 

M t s! website E – learning t-i Vi't Nam: 

Công ngh' thông tin: 

http://el.edu.net.vn  (B  GD)T)  

http://el.edu.net.vn/lms  (B  GD)T) 

www.quantrimang.com  

www.vietphotoshop.com.   

www.e-ptit.edu.vn  (H&c Vi'n BCVT) 

www.huukhang.com   

www.fithou.edu.vn  (Khoa CNTT, )-i H&c M: Hà N i)  



H(I TH)O KHOA H*C: +ÀO T,O TR-C TUY.N TRONG NHÀ TR/0NG VI T NAM-TH-C 
TR,NG VÀ GI)I PHÁP 
 

 87

H2c ngo&i ng3: 

http://hocngoaingu.com hoKc http://globaledu.com.vn  

www.elearning.com.vn   

www.cleverlearn.com   

www.hp-vietnam.com  

Các lãnh v4c khác: 

www.ephysicsvn.com   

www.issad.biz  (T% vCn "ào t-o tD xa ch%#ng trình qu?n tr$ kinh doanh MBA 

và BBA cHa 2 "-i h&c : ML và Châu Âu). 

www.eduport.com.vn  cung cCp các ch%#ng trình và dJ li'u ôn t=p  

www.dbavn.com/elearning/index.php  ()H )à NMng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


