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SI D"NG H  THANG MOODLE PH"C V" CHO 

VI C QU,N LÝ KHÓA H-C E-LEARNING 

Ph%m V'n Danh 

Vi(n Nghiên c)u Giáo d*c 

 

PHJN I : QU,N TRK MOODLE 

PhFn này  trình bày sI d ng Moodle, ch9 y=u là vai trò Admin.  

I.1. .Lng nh>p  

Login vào h# th-ng v+i vai trò ng.0i qu6n trB (tài kho6n 'ã khai báo trong 

lúc cài '<t). Màn hình '7ng nh&p nh. sau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 : Màn hình Login  

Nh&p username và password. Màn hình '7ng nh&p lFn 'Fu tiên v+i vai trò 

admin xu@t hi#n nh. sau :  
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Hình 4.2 : CIa s1 làm vi#c c9a Admin 

Ng.0i qu6n trB khi sI d ng th.0ng b&t ch= '4 chDnh sIa (Turn editing on). 

Lúc này moodle cung c@p thêm m4t s- công c  qu6n trB.  

Trang ch9 '.5c chia thành các kh-i, kh-i Main Menu giúp nhà qu6n trB ho<c 

giáo viên nhanh chóng t$o ra các tài nguyên c3ng nh. ho$t '4ng cho site ho<c cho 

khóa h)c. Kh-i Blocks cho phép thêm các kh-i m+i chNng h$n có th! thêm kh-i 

'7ng nh&p vào ngay trang ch9 giúp ng.0i dùng thu&n ti#n h"n trong quá trình '7ng 

nh&p.  

 Q mEi kh-i có các ký hi#u lFn l.5t t."ng ?ng v+i Rn/Hi#n kh-i, Xóa kh-i, 

Di chuy!n kh-i qua bên trái/ph6i, Di chuy!n kh-i lên/xu-ng.  

 Chú ý: Moodle có h# th-ng tr5 giúp r@t rõ ràng, 8 mEi m c Moodle ',u trang 

bB nút tr5 giúp. Khi click chu4t vào bi!u t.5ng bên ph6i m4t m c s; xu@t hi#n cIa 

s1 h.+ng dKn t."ng ?ng.  

I.2. QuBn lý ng:;i dùng  

T: kh-i Administration ch)n Users, các ch?c n7ng qu6n trB tham kh6o 8 

b6ng 4.1 phFn ph  l c.  
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I.2.1. Authentication -Ch8ng thMc  

Moodle hE tr5 r@t nhi,u lo$i ch?ng th/c, tuy nhiên 8 'ây chD ', c&p '=n 

Emailbased authentication(ch?ng th/c d/a trên Email), Manual accounts 

only(ch?ng th/c kê khai b>ng tay), Use a POP3 server(SI d ng m4t POP3 server).  

Email-based authentication: là ph."ng pháp ch?ng th/c m<c 'Bnh. Khi ng.0i 

dùng '7ng ký, ch)n tên '7ng nh&p và m&t khHu m+i c9a riêng h), m4t Email xác 

nh&n '.5c gIi t+i 'Ba chD Email c9a ng.0i dùng. Email này bao g(m m4t '.0ng k=t 

n-i b6o '6m t+i m4t trang mà 8 'ó ng.0i dùng có th! xác nh&n tài kho6n c9a h). 

Các '7ng nh&p trong t."ng lai s; ki!m tra tên '7ng nh&p và m&t khHu l$i, các giá trB 

'.5c l.u trC trong c" s8 dC li#u c9a Moodle.  

Manual accounts only: T@t c6 các tài kho6n '.5c t$o b>ng tay b8i ng.0i 

qu6n trB.  

Use a POP3 server: Ph."ng pháp này sI d ng m4t POP3 server '! ki!m tra khi nào 

tên '7ng nh&p và m&t khHu '.a ra là h5p l#.  

I.2.2. Edit user accounts - So9n thBo tài khoBn ng:;i dùng:  

Màn hình so$n th6o nh. sau :  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2 : So$n th6o User m+i  

I.2.3. Add a new user - Thêm m=t ng:;i dùng m6i bNng tay  

Moodle s; hi!n thB trang Edit v+i tab Edit Profile và ng.0i qu6n trB ph6i 'i,n 

vào các thông tin t."ng ?ng nh. Username, password…  
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Sau khi 'i,n 'Fy '9 thông tin Click nút “Update profile” '! c&p nh&t thông 

tin c9a User.  

I.2.4. Upload users - Import các ng:;i dùng  

Moodle hE tr5 nh&p ng.0i dùng t: file text, tham kh6o 'Bnh d$ng file này 8 

ph  l c 2. Aây là m4t ví d  v, file dùng '! import: username, password, firstname, 

lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1 jonest, verysecret, 

Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1 reznort, 

somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, 

Advanced202, Section 3  

I.2.5. Enrolments - k?t n9p  

Moodle cho phép l/a ch)n nhi,u lo$i ph."ng pháp k=t n$p: External, File, 

Internal, các server ngoài… Tham kh6o ph  l c 3.  

I.2.6. Assign teachers - Phân công giáo viên và Enrol students-K?t n9p ng:;i 

h)c  

C6 hai ch?c n7ng này 'òi h*i ph6i có các khóa h)c, '-i v+i mEi khóa h)c 

ph6i th/c hi#n phân công cho giáo viên và k=t n$p ng.0i h)c. Khi ch)n ch?c n7ng 

này, thì Moodle s; trình bày các khóa h)c hi#n có, ch)n khóa h)c mu-n thao tác, 

sau 'ó th/c hi#n phân công giáo viên và k=t n$p ng.0i h)c theo h.+ng dKn c9a 

Moodle.  

I.2.7. Assign creators-Phân công ng:;i t9o khóa h)c  

 Ng.0i qu6n trB có th! c@p cho m4t s- User quy,n t$o ra khóa h)c, màn hình 

gán quy,n nh. sau:  
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Hình 4.3 : Phân công ng.0i t$o khóa h)c  

Dùng 2 phím m3i trên '! di chuy!n các User qua l$i giCa hai danh sách.  

I.2.8. Assign admins - Gán quyOn quBn trP  

A! d2 dàng trong vi#c qu6n lý theo dõi, nhà qu6n trB có th! phân chia quy,n 

v+i m4t s- thành viên 'áng tin c&y.  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4 : Gán quy,n Admin  

I.3. .Pnh cQu hình h< th5ng  

Trong lúc cài '<t Moodle cho ch)n l/a m4t s- c@u hình cho h# th-ng, tuy 

nhiên có th! thay '1i các thi=t l&p này m4t cách d2 dàng ngay khi sI d ng Moodle. 

Hãy sI d ng ch?c n7ng Configuration trong kh-i Administrator. Moodle cho phép 

c@u hình các phFn sau :  

Ch8c nLng  GiBi thích 
Variables Các bi=n C@u hình các thông s- 6nh h.8ng '=n ho$t '4ng 

chung c9a site. 

Site settings Thi=t l&p  

Site 

Thi=t l&p giao di#n trang 'Fu  

Themes  Giao di#n site (các màu sGc, phông chC vân 

vân…) 

Language Ngôn ngC Ki!m tra và so$n th6o b4 ngôn ngC hi#n hành 

Modules Các 

module 

Qu6n lý các module '.5c cài '<t 

Blocks Các kh-i Qu6n lý các kh-i '.5c cài '<t 
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Filters Các b4 l)c Ch)n các b4 l)c v7n b6n và thi=t l&p có liên quan  

Backup Sao l.u ABnh c@u hình các b6n sao d/ phòng và thi=t l&p 

sao l.u bi!u t/ '4ng  

Editor settings thi=t l&p 

so$n th6o 

ABnh ngh%a các thi=t l&p c" b6n '-i v+i trình so$n 

th6o HTML 

Calendar LBch C@u hình nhi,u lo$i lBch bi!u và ngày/gi0 theo 

cách c9a Moodle 

Maintenance 

mode 

 Dùng '! nâng c@p, b6o trì và m4t s- công vi#c 

khác 

B6ng 4.1 : Các tính n7ng c@u hình Moodle  

Chi ti=t c@u hình '.5c trình bày trong ph  l c 4.  

I.4. Xây dMng khóa h)c trong Moodle  

MEi khóa h)c trong Moodle '.5c '<t trong m4t danh m c khóa h)c. MEi 

khóa '.5c t$o b8i nhi,u thành phFn nh* g)i là tài nguyên ho<c ho$t '4ng.  

I.4.1. Danh m'c khóa h)c - Course categories  

SI d ng danh m c khóa h)c, '! phân chia các khóa h)c vào các b4 môn hay 

catalog khác nhau. Ví d  có th! t$o ra các danh m c nh.: Tin h)c c7n b6n, M$ng, 

H# th-ng thông tin… trong 'ó 8 danh m c tin h)c c7n b6n bao g(m các khóa h)c 

v, word, excel, frontpage, access… Danh m c m$ng bao g(m các khóa h)c v, 

m$ng c7n b6n, Unix, Cisco…  

 A! t$o ra danh m c khóa h)c sI d ng ch?c n7ng c9a kh-i Administrator. 

Sau 'ây là màn hình t$o ra các danh m c m+i :  
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Hình 4.5 : Các danh m c khóa h)c  

C? lFn l.5t nh&p tên các danh m c và nh@n nút Add new category.  

I.4.2. CQu hình khóa h)c - Course  

T: màn hình 4.13, nh@p vào nút “Add a new course” màn hình c@u hình cho 

khóa h)c m+i xu@t hi#n:  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: C@u hình khóa h)c  

Thông tin chi ti=t v, c@u hình khóa h)c tham kh6o ph  l c 5.  

I.3. Thêm các thành ph(n vào khóa h)c  

MEi khóa h)c ch?a các ho$t '4ng (activity) và các tài nguyên (Resource). A! 

thêm các tài nguyên và ho$t '4ng vào trong m4t khóa h)c, Moodle cung c@p cho 

nhà biên so$n khóa h)c 2 Combo box:  
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Hình 4.7: Chèn ho$t '4ng, tài nguyên  

Nhà biên so$n lFn l.5t ch)n các tài nguyên hay ho$t '4ng và th/c hi#n c@u 

hình. Vi#c sGp x=p, b- trí liên k=t các module này tùy thu4c vào quan 'i!m c3ng 

nh. n4i dung bài gi6ng c9a t:ng môn h)c. A! thi=t k= ra m4t khóa h)c hay 'òi h*i 

ng.0i so$n th6o không nhCng có ki=n th?c chuyên môn mà còn ph6i có ki=n th?c 

v, s. ph$m và nGm vCng các công c  mà Moodle cung c@p.  

 Khi t$o các tài nguyên hay ho$t '4ng trong khóa h)c cFn chú ý '=n các bi!u 

t.5ng lFn l.5t có ý ngh%a là dBch qua trái, dBch qua ph6i, di chuy!n '=n vB trí khác, 

chDnh sIa, xóa, Hn/hi#n, ch= '4 nhóm.  

 B6ng sau mô t6 ch?c n7ng c9a các tài nguyên và ho$t '4ng sNn có trong 

Moodle:  

Bi%u 
t:4ng 

Module DiFn dPch Ch8c nLng 

 Assignment Bài t&p l+n Dùng '! giao các nhi#m v  tr/c tuy=n; 

ng.0i h)c có th! n4p công vi#c làm '.5c 

theo b@t kO 'Bnh d$ng nào(ví d : MS 

Office, PDF, 6nh …).  

 Chat Trò truy#n Cho phép trao '1i thông tin th0i gian th/c 

'(ng b4 giCa các ng.0i h)c. 

 Choice L/a ch)n Ng.0i gi6ng d$y có th! t$o m4t câu h*i và 

m4t s- các l/a ch)n cho ng.0i h)c; các k=t 

qu6 '.5c gIi lên '! ng.0i h)c xem. SI 

d ng module này '! th/c hi#n các cu4c 

'i,u tra nhanh chóng v, v@n ', cFn quan 

tâm.  

 Forum Di2n 'àn Các cu4c th6o lu&n '.5c phân chia ch9 ',. 

Tham gia trong các di2n 'àn giúp ng.0i 

h)c hi!u bi=t v, v@n ', quan tâm 

 Glossary B6ng chú 

gi6i 

T$o b6ng thu&t ngC sI d ng trong khóa 

thu&t ngC h)c.  

 Hot  
Potatoes 

Quiz 

Bài thi còn 

nhi,u v@n ', 

tranh cãi 

Module này cho phép ng.0i gi6ng d$y 

qu6n lý các bài thi còn nhi,u tranh c6i, 

thông qua Moodle 

 Journal S1 nh&t ký Ng.0i h)c ph6n ánh, ghi và xem l$i các ý 

t.8ng. 

 Label Nhãn A.a thêm các mô t6, hình 6nh '=n vB trí b@t 

kO trong khóa h)c. 
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 Lesson Bài h)c Cho phép ng.0i gi6ng d$y t$o và qu6n lý 

m4t t&p các trang '.5c k=t n-i. MEi trang 

có th! k=t thúc b8i m4t câu h*i. Ng.0i h)c 

ch)n m4t câu h*i t: m4t t&p các câu h*i, 

sau 'ó s; 'i ti=p, lùi ho<c 8 nguyên vB trí 
c3.  

 Quiz Bài thi T$o t@t c6 các d$ng câu h*i quen thu4c bao 

g(m 'úng-sai, 'a l/a ch)n, câu tr6 l0i ngGn, 

câu h*i phù h5p, câu h*i ngKu nhiên, câu 

h*i s-, các câu tr6 l0i nhúng v+i '( ho$ và 

text mô t6. 

 Resource Tài nguyên A.a tài nguyên vào khóa h)c 

 SCORM  Import m4t gói n4i dung theo chuHn 

SCORM 

 Survey 

 

B6n kh6o 

sát 

T$o b6ng kh6o sát (COLLES, ATTLS) 

 Wiki Wiki Module này cho phép các thành viên làm 

vi#c v+i nhau trên cùng các trang Web '! 

thêm, m8 r4ng và thay '1i n4i dung 

 Workshop H4i th6o Ng.0i h)c có th! 'ánh giá bài t&p c9a 

nhau. Giáo viên th/c hi#n 'ánh giá cu-i 

cùng. 

 B6ng 4.2 : Các Module c9a Moodle 

4.5. Qu n lý và theo dõi ng!"i h#c  

Moodle h  tr! vi"c theo dõi các ho#t $%ng c&a ng'(i h)c, sau khi ng'(i h)c 

$*ng nh+p vào h" th,ng, thì b-t c. ng'(i h)c $i $/n trang nào thu%c h" th,ng qu0n 

lý thì các thông tin v1 liên k/t và th(i $i2m s3 $'!c ghi nh+n l#i trong c4 s5 d6 li"u 

c&a Moodle.  

4.5.1. Phân nhóm ng!"i dùng  

Vi"c phân nhóm ng'(i dùng giúp d7 dàng qu0n lý h4n. Có th2 chia nhóm 

theo nhi1u tiêu chu8n khác nhau nh': làm $1 tài chung, cùng t9, cùng l:p… ;2 chia 

nhóm hãy vào m%t khóa h)c ch)n Groups (các nhóm) trong ph<n Administration 

(;i1u hành). Moodle cho phép chia nhóm các user có trong khóa h)c. Có th2 t#o 

nhóm, thêm user vào nhóm, ho=c xóa user ra kh>i nhóm. 

4.5.2. Theo dõi vi$c truy c%p c&a ng!"i dùng  
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Giáo viên mu,n xem ng'(i h)c $ã tìm hi2u tài li"u trong khóa h)c nh' th/ 

nào, $ã truy c+p vào nh6ng trang nào, vào th(i $i2m nào thì giáo viên s3 ph0i c<n 

$/n ch.c n*ng logs (thông tin truy c+p). Ch)n logs t? kh,i administration trong b-t 

k@ khóa h)c nào, lúc này Moodle cho phép b#n lAa ch)n $i1u ki"n $2 xem các 

thông tin truy c+p c&a ng'(i dùng.  

Nh6ng $i1u ki"n c<n lAa ch)n bao gBm: khóa h)c nào, ng'(i dùng nào, th(i 

gian nào, và ho#t $%ng nào. Ví dC : hình 4.8 tìm thông tin truy c+p c&a Ph#m Minh 

Huy trong khóa h)c M#ng C*n B0n vào ngày 20/11/2005 5 ho#t $%ng ki2m tra.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8: Theo dõi thông tin truy c+p  

Moodle cung c-p nhi1u tính n*ng giúp nhà qu0n trD qu0n lý user và các n%i 

dung h)c t+p, nEm v6ng các tính n*ng này $em l#i hi"u qu0 cao khi áp dCng moodle 

vào gi0ng d#y. 

PH1N II: C2U TRÚC MOODLE VÀ H.3NG PHÁT TRI4N 

Ch'4ng này tìm hi2u c-u trúc site c&a Moodle t? $ó tìm hi2u cách phát tri2n 

m%t module m:i.  

II.1 C5u trúc c&a site  

C-u trúc site $'!c trình bày tóm tEt trong b0ng:  

T%p tin/Th! Ý ngh6a 
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m9c 

config.php  

 

Là t+p tin c-u hình, file này ch.a các thông tin nh' : ki2u CSDL, 

tên CSDL k/t n,i $/n, host ch.a CSDL, tên ng'(i dùng và m+t 

kh8u $2 k/t n,i CSDL, th' mCc g,c c&a website trên server, th' 

mCc data, nhà qu0n trD…  

version.php T+p tin chF $Dnh phiên b0n hi"n t#i c&a Moodle 

index.php Trang $<u tiên c&a site 

admin/ Th' mCc ch.a mã l"nh $2 qu0n trD toàn server 

auth/ Th' mCc ch.a Module h  tr! ch.ng thAc tài kho0n ng'(i dùng  

course/  Th' mCc ch.a mã l"nh $2 hi2n thD và qu0n lý các khóa h)c 

doc/ Th' mCc ch.a tài li"u h':ng dGn Moodle 

files/  Th' mCc ch.a mã l"nh $2 hi2n thD và qu0n lý các file $'!c t0i lên  

lang/  Th' mCc ch.a các th' mCc ngôn ng6  

lib/ Th' mCc ch.a th' vi"n c,t lõi c&a Moodle, $ây $'!c xem là nhân 

c&a Moodle. 

login/ Th' mCc ch.a mã l"nh $2 $i1u khi2n $*ng nh+p và t#o tài kho0n 

ng'(i dùng 

mod/  Th' mCc ch.a t-t c0 các mo$un phCc vC cho khóa h)c 

pix/ Th' mCc ch.a các bi2u t'!ng, hình 0nh sH dCng trong site 

theme/ Th' mCc ch.a các th' mCc giao di"n site. 

user/ Th' mCc ch.a mã l"nh $2 hi2n thD và qu0n lý ng'(i dùng  

B0ng 5.1: C-u trúc site Moodle 

L'u ý: Khi vi/t thêm module m:i, ph<n nhân c&a Moodle $'!c sH dCng l#i, 

khi $ó c<n include t+p tin config.php trong th' mCc g,c c&a Moodle vào ph<n code. 

Trong t+p tin config này có dòng: require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 

dòng này include t+p tin setup.php trong lib/, $ây là t+p tin chF $'(ng dGn $/n các 

file th' vi"n c&a Moodle.  

II.2 Th! vi$n Moodle: 



H'I TH(O KHOA H)C: *ÀO T+O TR,C TUY-N TRONG NHÀ TR./NG VI0T NAM-TH,C 
TR+NG VÀ GI(I PHÁP 
 

 129

Th' vi"n Moodle $'!c $=t trong th' mCc lib/, b0ng sau tóm tEt ch.c n*ng 

m%t s, file trong th' mCc này:  

T%p tin Ch:c n;ng 

adminlib.php Ch.a các hàm c<n dùng cho nhà qu0n trD 

weblib.php Ch.a các hàm xu-t k/t qu0 d#ng HTML 

uploadlib.php L:p $i1u khi2n vi"n upload các file pagelib.php Ch.a l:p cha c&a 

các trang trong Moodle 

Moodlelib.php B% th' vi"n chính c&a Moodle  

graphlib.php L:p v3 các hình $B h)a nh' $'(ng thIng, HCN… 

gdlib.php T+p h!p các ch.c n*ng liên quan $/n xH lý file 0nh nh( sH dCng 

GD 

filterlib.php Ch.a các hàm riêng bi"t h  tr! l)c d6 li"u 

datalib.php Th' vi"n ch.a các hàm $2 thao tác v:i CSDL 

blocklib.php Ch.a hàm c<n thi/t $2 sH dCng các kh,i 

setup.php Thi/t l+p session, k/t n,i vào c4 s5 d6 li"u 

B0ng 5.2: Th' vi"n Moodle  

Khi có nhu c<u phát tri2n các Module m:i c<n nEm v6ng các hàm trong ba 

t+p tin datalib.php, weblib.php, Moodlelib.php. Tham kh0o b% th' vi"n này 5 phC 

luc 6. 

II.3 Module - c5u trúc và phát tri<n  

Module chính là các $4n vD riêng r3 c-u thành nên Moodle. Các ho#t $%ng 

(activity) ho=c tài nguyên (resource) cJng $'!c xem là module. Moodle $'!c xây 

dAng $2 nhi1u ng'(i cùng nhau phát tri2n, tùy theo quan $i2m v1 khóa h)c c&a m i 

ng'(i mà h) có th2 t#o ra m%t module riêng. Ví dC: có th2 t#o ra module bài ki2m 

tra, module lý thuy/t…  

Các module Moodle $'!c $=t 5 trong th' mCc 'mod\'. Có m%t s, module 

m=c $Dnh: assignment, choice, forum, journal, quiz, resource, và survey. M i 

module là m%t th' mCc con riêng bi"t ch.a các ph<n tH có tính bEt bu%c sau:  
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# mod.html: form $2 nh+p m:i ho=c c+p nh+t thông tin cho m i th2 hi"n (instance) 

c&a module.  

# version.php: thông tin v1 phiên b0n.  

# icon.gif: bi2u t'!ng 16x16 pixel $#i di"n cho module  

# db/: Ch.a file .sql t#o các b0ng c<n sH dCng cho module.  

# index.php: Trang li"t kê t-t c0 instance c&a module trong khóa h)c.  

# view.php: Trang dùng $2 xem m%t th2 hi"n.  

# lib.php: ch.a các hàm c<n thi/t $2 t#o nên m%t instance. N/u tên module là 

widget, thì các hàm $'!c yêu c<u bao gBm:  

 widget_add_instance() - thêm m%t instance widget m:i. 

 widget_update_instance() - c+p nh+t m%t instance $ã có. 

 widget_delete_instance() - xóa m%t instance.  

 widget_user_outline() - Tr0 v1 tóm tEt ý ki/n $óng góp c&a m%t ng'(i v1 

m%t instance.  

 widget_user_complete() - Tr0 v1 $<y $& ý ki/n $óng góp c&a m%t ng'(i v1 

m%t instance.  

 ;2 ng*n ch=n kh0 n*ng xung $%t, b-t k@ hàm nào c&a module có tên widget 

Moodle khuy/n cáo nên $=t tên bEt $<u v:i widget_ và b-t k@ hKng nào $'!c 

$Dnh nghLa trong module nên bEt $<u v:i WIDGET_.  

# Cu,i cùng, m i module có m%t s, file ngôn ng6 ch.a các chu i $=c tr'ng cho 

module $ó.  

;2 thu+n l!i h4n cho ng'(i phát tri2n Moodle cung c-p mGu module m:i t#i 

http://moodle.org/mod/newmodule_template.zip. T0i v1 gi0i nén vào th' mCc mod/ 

và làm theo các b':c sau $2 t#o m%t module:  

1. ;9i tên th' mCc m:i gi0i nén thành tên module mu,n thAc hi"n. Tên này nên 
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$'!c $=t bKng m%t t? duy nh-t, nên $=t toàn bKng ch6 th'(ng và chF ch.a 

các ký tA t? a-z. Ví dC: mymodule.  

2. M5 t?ng file d#ng web (.php, .html) trong th' mCc này, thay $9i t? 

NEWMODULE thành tên module m:i. (ví dC: mymodule).  

3. Vi/t l"nh SQL $2 t#o các b0ng sH dCng trong module vào t+p tin 

db/mysql.sql. Tên c&a b-t k@ b0ng m:i nào cJng ph0i có ti1n t, 'prefix_' thay 

vì 'mdl_' $2 sau này khi thAc hi"n cài $=t Moodle s3 yêu c<u $i1n ti1n t,.  

4. Thay $9i các t? NEWMODULE trong t+p tin db/mysql.php thành tên 

module m:i.  

5. T#o m%t hay nhi1u file ngôn ngH sH dCng trong module m:i 5 th' mCc 

lang/LANG/NEWMODULE.php trong $ó LANG là th' mCc ngôn ng6 

t'4ng .ng. Moodle khuyên nên sH dCng th' mCc 'en' $2 nh6ng ng'(i phát 

tri2n khác có th2 dDch sang ngôn ng6 c&a h)). T#o file ngôn ng6 t'4ng tA các 

file có sMn.  

6. M5 c4 s5 d6 li"u Moodle, thêm m%t mGu tin $#i di"n cho module m:i trong 

b0ng prefix_modules.  

7. T:i $ây module m:i $ã $'!c c+p nh+t vào combo Activity. Tùy vào ch.c 

n*ng c&a module mà cách vi/t mã l"nh cho các hàm s3 khác nhau.  

II.4. M=i quan h$ CSDL gi>a module và khóa h#c (COURSE)  

NhKm mCc $ích không phC thu%c vào khuôn mGu Moodle, $Bng th(i t*ng 

kh0 n*ng sH dCng l#i các b0ng 5 các module khác ph<n này trình bày m,i quan h" 

gi6a các module và khóa h)c.  

N/u có module mymodule thông th'(ng s3 có b0ng prefix_mymodule trong 

c4 s5 d6 li"u. Trong b0ng này, m i mGu tin yêu c<u ph0i có mã id $#i di"n cho t?ng 

ph<n tH (instance) c&a module. ;Bng th(i ph0i có thu%c tính course là mã khóa h)c 

cho bi/t ph<n tH này thu%c khóa h)c nào.  

M i khóa h)c $'!c chia thành nhi1u ph<n (ch& $1, section) khác nhau. Vì 
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v+y  

Moodle có b0ng prefix_course_sections ch.a thông tin các section c&a m%t khóa  

h)c.  

;2 bi/t m i ph<n tH c&a module nKm 5 section nào trong khóa h)c ta có b0ng 

prefix_course_modules. Trong b0ng này, m i record ch.a mã khóa h)c, mã 

module, mã section và mã m%t ph<n tH c&a module.  

;2 qu0n lý th. tA các ph<n tH xu-t hi"n trong section thì b0ng 

prefix_course_sections có c%t sequence ch.a l<n l'!t mã course_module theo th. tC 

xu-t hi"n.  

Quan h" gi6a các b0ng $'!c mô t0 nh' hình 5.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1: Quan h" gi6a Module và Course  

Ch.c n*ng các b0ng trong hình 5.1  

Tên b ng Mô T  

Prefix_course_categories Danh mCc khóa h)c 

Prefix_course Khóa h)c 
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Prefix_mymodule, 

prefix_yourmodule 

B0ng ch.a các instance c&a module t'4ng .ng 

Prefix_course_sections Các ph<n (ch& $1) c&a khóa h)c  

Prefix_modules Danh mCc module 

Prefix_course_modules Quan h" gi6a module và khóa h)c 

B0ng 5.6: Mô t0 ch.c n*ng các b0ng hình 5.1 

Nh' v+y $2 t#o m%t khóa h)c hoàn chFnh (gBm các module) có th2 thAc hi"n 

theo trình tA sau:  

# T#o khóa h)c (Chèn thông tin vào b0ng prefix_course).  

# T#o l<n l'!t t?ng SECTION cho khóa h)c. Trong m i b':c t#o section thAc 

hi"n:  

- Chèn thông tin SECTION vào b0ng prefix_course_sections. (Lúc này c%t 

Sequece bKng r ng vì ch'a có instance c&a module nào).  

- T#o instance c&a các module (chèn thông tin vào b0ng prefix_<ten module>).  

- T#o m,i quan h" gi6a Instance v:i khóa h)c (chèn thông tin vào b0ng 

prefix_course_module).  

- C+p nh+t l#i th. tA xu-t hi"n các instance (c+p nh+t l#i thu%c tính sequence 

c&a section m:i t#o).  

K?t lu%n  

Moodle cung c-p b% th' viên quan tr)ng h  tr! nhà phát tri2n trong xH lý d6 

li"u, qu0n lý ng'(i dùng và xu-t b0n web. Ba t+p tin th' viên quan tr)ng là 

datalib.php, moodlelib.php, weblib.php. Nhà phát tri2n không c<n nEm v6ng t-t c0 

m,i quan h" trong moodle, chF c<n nEm rõ m,i quan h" gi6a module h) t#o và khóa 

h)c.  

Tài li$u tham kh o  

 [1].  Võ T-n DJng, Tr<n ThD Anh ;ào, Tr'(ng ;#i h)c S' Ph#m KN Thu+t - Khoa 
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Công Ngh" Thông Tin.  

[2]. http://el.edu.net.vn website c&a m#ng giáo dCc. 

[3].  http://www.moodle.org website c&a Moodle.  
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E-LEARNING (H)C TR,C TUY-N) 

 S, L,A CH)N C@A TH/I *+I 

Võ Thúy Di p 

Ch!"ng trình Vietnamlearning - Công ty GK 

 

V#i s$ phát tri%n m'nh m( cùng v#i nh)ng ti n ích mà Internet *em l'i, 

vi c cung c+p các khoá h,c tr$c tuy-n *ang tr. thành m/t gi0i pháp h)u hi u cho 

các t1 ch2c giáo d3c, các doanh nghi p nh4m nâng cao ch+t l!5ng *ào t'o ngu6n 

nhân l$c. 78i v#i Vi t Nam, *ây *6ng th9i còn là hình th2c *% có th% ti-n hành 

thành công s$ nghi p xã h/i hoá giáo d3c theo *úng ngh:a và sâu s;c nh+t! 

*Ac Bi<m    

Có r-t nhi1u $9i m:i và ti/n b% so v:i các hình th.c h)c truy1n th,ng, h)c 

trAc tuy/n h.a hOn cung c-p cho h)c viên sA k/t h!p hoàn h0o c&a NGHE, NHÌN và 

SP CHQ ;RNG. Nh6ng l!i ích c&a h)c trAc tuy/n $ó là giúp cho vi"c $ào t#o hi"u 

qu0 t:i $'!c nhi1u $,i t'!ng h)c viên khác nhau trên toàn c<u, cEt gi0m $'!c chi 

phí in -n, xu-t b0n và phân ph,i khi vi"c $ào t#o qua m#ng $'!c áp dCng.  

Ng'(i h)c trAc tuy/n có th2 ch& $%ng ch)n nh6ng ki/n th.c phù h!p v:i 

mình so v:i hình th.c ti/p thu thC $%ng trên l:p. Cùng v:i vi"c $ánh giá $'!c nhu 

c<u thAc t/, h)c trAc tuy/n có th2 áp dCng cho t-t c0 các nhu c<u cC th2 nh-t.  

Thêm vào $ó, $ào t#o trAc tuy/n $Bng b% giúp ng'(i h)c có kh0 n*ng tA ki2m 

soát cao thông qua vi"c tA $=t cho mình t,c $% h)c phù h!p, b> qua nh6ng ph<n 

h':ng dGn $4n gi0n không c<n thi/t mà vGn $áp .ng $'!c ti/n $% chung c&a khoá 

h)c.  

V:i nh6ng $=c $i2m c4 b0n nh' v+y, h)c trAc tuy/n là gi0i pháp t,i 'u cho 

m%t l'!ng h)c viên r-t l:n khác nhau v1 cách h)c, trình $% và nhu c<u h)c.  

MCt cách h#c mang tính t!Dng tác cao 
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V:i vi"c cung c-p t,t nh-t các lo#i hình $ào t#o $Bng b% hay công ngh" t? xa 

nh' h" th,ng tin nhEn, chat, th' $i"n tH và $àm tho#i qua m#ng s3 gi0m $'!c kh0 

n*ng h)c viên bD cô l+p, t#o ra sA t'4ng tác c<n thi/t trong quá trình h)c. N/u có th2 

t#o ra $'!c các hình th.c t'4ng tác trAc tuy/n m#nh m3 h4n n6a gi6a h)c viên và 

gi0ng viên thì hi"u qu0 s3 $'!c nâng cao rõ r"t.  

LEi ích B=i vFi Nhà qu n lý Bào tGo và các tH ch:c 

Có th2 k2 $/n m%t s, nh6ng l!i ích to l:n mà h)c trAc tuy/n $em l#i nh' sau:  

- Ti?t ki$m chi phí Bào tGo nh': l'4ng c&a giáo viên, chi phí thuê phòng h)c, 

chi phí $i l#i *n 5 cho h)c viên và $=c bi"t n6a là cEt gi0m $'!c chi phí hao 

t9n n*ng su-t do th(i gian nhân viên ph0i $i h)c.   

- T%n d9ng B!Ec nguIn gi ng viên ch5t l!Eng cao tJ nhiKu nDi trên th? 

giFi do môi tr!"ng h#c trLc tuy?n Bem lGi.  

- Gi m th"i gian h#c kho0ng 40 – 60% (theo nh' nghiên c.u c&a Brandon 

Hall)  

- NCi dung truyKn t i nh5t quán, phù hEp vFi yêu cMu c&a ng!"i h#c, cung 

c-p kh0 n*ng tA ki2m soát t,c $% h)c, n%i dung h)c… 

- K?t qu  hoàn thành ch!Dng trình Bào tGo $'!c tA $%ng hóa và $'!c thông 

báo chính xác, khách quan.   

LEi ích cho h#c viên  

Kèm theo vi"c t*ng kh0 n*ng ti/p tCc $áp .ng $'!c công vi"c, gi0m th(i gian 

h)c và nhi1u l!i ích nh' $ã k2 5 trên h)c trAc tuy/n còn $em l#i cho h)c viên nh6ng 

l!i ích $=c bi"t khác:  

- H#c m#i lúc, m#i nDi cho phép h)c viên có th2 hoàn thành ch'4ng trình $ào 

t#o m%t cách thu+n ti"n ngoài gi( làm vi"c hay 5 nhà 

- Ti?p c%n nhiKu nguIn tài li$u ngay trong quá trình ti?p thu ki?n th:c 
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- TL BiKu chNnh t=c BC h#c nhanh ho=c ch+m giúp h)c viên gi0m áp lAc và 

t*ng h.ng thú h)c 

- TL tin h4n v:i vi"c h)c l#i ho=c tham kh0o thêm các nguBn tài li"u b9 sung 

mà không g=p ph0i áp lAc bD ki2m soát. 

Trong nh6ng n*m qua, công ngh" thông tin, $=c bi"t là Internet $ã có nh6ng 

b':c ti/n v'!t b+c, h  tr! $9i m:i n%i dung và ph'4ng pháp d#y và h)c. Nh6ng 'u, 

nh'!c $i2m c&a h)c trAc tuy/n có $'!c ho=c tBn t#i phC thu%c vào mCc $ích h)c, 

$,i t'!ng h)c, cách th.c t9 ch.c $ào t#o khác nhau. Nh'ng m%t $i1u không th2 ph& 

nh+n là h)c trAc tuy/n $ang phát tri2n r-t nhanh chóng và v:i t-t c0 nh6ng l!i ích to 

l:n t? ph'4ng th.c h)c này, các t9 ch.c, doanh nghi"p hay cá nhân chEc chEn s3 có 

$'!c m%t chi/n l'!c $ào t#o t9ng th2 'u vi"t nh-t $2 phát tri2n thành công nguBn 

nhân lAc c&a mình.    

(Theo nguBn t?  www.vietnamlearning.vn) 
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M'T SO V2N *P VP *ÀO T+O TR,C TUY-N 

Hoàng M'nh Hà 

Vi n Nghiên c2u Giáo d3c 

 

I. LQI ÍCH C@A *ÀO T+O TR,C TUY-N: 

1. Các BAc Bi<m c&a E-learning: 

 E-learning là mCt loGi hình Bào tGo n;ng BCng. N%i dung thông tin mang 

tính th(i $#i, thAc t/, không ph0i là nh6ng thông tin cJ ho=c “nh6ng thông tin 

ít ph9 bi/n”. Các chuyên gia v1 m#ng trAc tuy/n, các nguBn thông tin $áng 

tin c+y nh-t, các ph'4ng pháp ti/p c+n trong tr'(ng h!p kh8n c-p nhanh 

chóng và $4n gi0n. 

 E-Learning là hoGt BCng thLc t?. Ng'(i h)c h)c nh6ng ki/n th.c mình c<n 

vào th(i $i2m nào ng'(i h)c c<n. 

 E-learning là loGi hình Bào tGo mà h#c viên là ch& BGo. Ng'(i tham gia 

vào lo#i hình $ào t#o E-learning tA ki2m soát t,c $% h)c, công cC h)c t+p, $Da 

$i2m h)c cJng nh' kh,i l'!ng ki/n th.c mà h) mu,n thu nh+n, h) $'!c tA 

mình quy/t $Dnh cách th.c thu nh+n ki/n th.c, kL n*ng và kh0 n*ng phù h!p 

v:i phong cách h)c c&a chính mình. 

 E-learning là mCt loGi hình Bào tGo mang tính cá nhân. M i h)c viên c&a 

ch'4ng trình $ào t#o E-learning lAa ch)n các ho#t $%ng t? danh mCc c4 h%i 

h)c t+p cá nhân liên quan trAc ti/p nh-t t:i ki/n th.c n1n t0ng, nhi"m vC và 

công vi"c c&a mình t#i th(i $i2m $ó.  

 E-learning là loGi hình Bào tGo tHng quát. E-learning cung c-p các ho#t 

$%ng $ào t#o t? r-t nhi1u nguBn khác nhau, bao gBm t-t c0 các ch& $1 có th2 

nghL ra $'!c, cho phép h)c viên lAa ch)n d#ng th.c ho=c ph'4ng pháp h)c 

t+p ho=c nhà cung c-p dDch vC $ào t#o tùy ý.  
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 E-learning là loGi hình Bào tGo hi$u qu . E-learning cho phép h)c viên 

t'4ng tác v:i công cC h)c t+p $2 có th2 ghi nhF B!Ec t=i Ba kh=i l!Eng 

ki?n th:c Bã h#c B!Ec.  

 E-learning là loGi hình Bào tGo ti?t ki$m th"i gian. E-learning cho phép 

h)c viên có th2 h#c vFi t=c BC hi$u qu  nhanh nh5t có th<. Lo#i hình $ào 

t#o E-learning tA h)c giúp cho h)c viên ghi nhF ki?n th:c nhanh hDn thông 

qua tính t'4ng tác c&a nó, cho phép h)c viên t*ng t,c $% h)c thông qua các 

công cC h)c t+p mà h) $ã quen thu%c và ti/p nh+n nh6ng công cC h)c t+p mà 

h) ít sH dCng nh-t. 

2. LEi ích BMu t! cho Bào tGo trLc tuy?n: 

(NguBn: 

http://www.gkcorp.com.vn/modules.php?name=Fun&file=article&sid=41) 

Cho $/n g<n $ây, ng'(i ta vGn g)i vi"c “chia sS ki/n th.c” là giáo dCc – hay 

$ào t#o – và thông th'(ng nó có k/t c-u t'4ng $,i ch=t ch3. Sinh viên t+p trung 

trong phòng h)c có trang bD b0ng $en (ho=c b0ng trEng, trong môi tr'(ng t+p th2) và 

nghe giáo viên thuy/t gi0ng. Khi giáo viên giao bài t+p v1 nhà thì m%t s, sinh viên 

$ã hoàn thành bài t+p xu-t sEc và ng'!c l#i, s, khác l#i làm không t,t lEm. B#n hãy 

nh: cách thAc hi"n c&a ph'4ng th.c $ào t#o này.  

Ngày nay, công ngh" có th2 h  tr! quá trình h)c t+p, cho phép m)i ng'(i h)c 

t? xa, tA h)c và h)c h>i lGn nhau. Công ngh" cJng giúp cho các công ty ti/t ki"m 

$'!c m%t kho0n ti1n l:n do gi0m $'!c chi phí $i l#i và t*ng tính hi"u qu0. Lý t'5ng 

h4n, n/u m)i ng'(i tA h)c, $Bng th(i trao $9i v:i giáo viên và b#n bè trong l:p, h) 

có th2 ti/p thu nhi1u thông tin h4n, nâng cao hi"u qu0 giúp cho toàn b% quy trình.  

.u Bi<m c&a Bào tGo trLc tuy?n là: 

 TT l" sinh viên hoàn thành khóa h)c cao h4n 

 Thu $'!c l!i nhu+n nhanh h4n t? các s0n ph8m m:i 

 Khóa h)c liên tCc $'!c tri2n khai 5 nhi1u n4i 
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 Gi0m thi2u th(i gian r(i kh>i v*n phòng ho=c khu vAc kinh doanh 

 Khóa h)c $'!c c+p nh+t và tri2n khai nhanh chóng 

 Ki2m soát th(i gian thAc hi"n khóa h)c 

Ai có th< t%n d9ng các !u Bi<m c&a Ch!Dng trình Bào tGo trLc tuy?n? 

Vi"c áp dCng công ngh" vào quy trình h)c t+p nghe có vS thú vD, nh'ng $i1u 

$ó có th+t sA c<n thi/t không? T-t nhiên, thành công c&a doanh nghi"p phC thu%c 

vào chính b0n thân doanh nghi"p và vai trò c&a nhân viên trong doanh nghi"p $ó. 

;2 tìm hi2u xem li"u $ào t#o trAc tuy/n có $em l#i l!i ích cho doanh nghi"p hay 

không, b#n ph0i hi2u rõ doanh nghi"p c&a mình và nh6ng giá trD mà doanh nghi"p 

$em l#i cho khách hàng. 

N/u tri th.c là tài nguyên quan tr)ng $,i v:i công ty c&a b#n thì vi"c chia sS 

ki/n th.c s3 có m%t vai trò ch& ch,t.  

N/u m%t ch'4ng trình h)c trAc tuy/n có th2 giúp c0i thi"n v,n ki/n th.c c&a 

nhân viên, nó s3 $em l#i l!i ích cho toàn th2 công ty, ví dC nh' giúp nhân viên phCc 

vC khách hàng t,t h4n, t*ng n*ng su-t và l!i nhu+n.  

Công ngh$ có vai trò hR trE  

Công ngh" giúp các công ty m5 r%ng ch'4ng trình h)c trên toàn c<u mà nhân 

viên không c<n ph0i di chuy2n $/n các trung tâm $ào t#o xa xôi, hay cH các chuyên 

gia $/n $ào t#o nhân viên c&a h) 5 các n4i khác nhau trên th/ gi:i. Tuy nhiên, công 

ngh" s3 không giúp ích gì n/u b#n không có các tài li"u h)c t+p t,t.  

;2 thi/t k/ m%t khóa h)c $em l#i l!i ích cho nhân viên và công ty c&a b#n, 

b#n c<n cân nhEc nhi1u y/u t, khác nhau. Các y/u t, $ó là: 

 Ng'(i sH dCng có c4 h%i ti/p c+n khóa h)c không? 

 Quá trình $ào t#o c&a h)c viên có $'!c ghi chép theo m%t cách th.c h6u ích 

cho công ty không? 
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 Có các công cC $ánh giá nhKm xác nh+n rKng h)c viên thAc sA $ang h)c 

tr':c khi h) nh-p chu%t vào màn hình ti/p theo không? 

 N%i dung có phù h!p v:i ng'(i h)c không? 

 Khóa h)c có $'!c trình bày m%t cách h-p dGn và thuy/t phCc không, $Bng 

th(i có 0nh h'5ng gì $/n v-n $1 v*n hóa c&a ng'(i h)c không? 

Công ngh" có vai trò h  tr! và có th2 b9 sung ch.c n*ng cho h" th,ng qu0n 

lý ki/n th.c, cho phép các nhà qu0n lý sEp x/p h!p lý quy trình truy1n t0i thông $i"p 

$Bng th(i theo dõi kh0 n*ng ti/p nh+n thông $i"p c&a nhân viên. Quan tr)ng nh-t là 

công ngh" có th2 h  tr! chia sS ki/n th.c trAc ti/p. 

Công ngh" giúp m5 r%ng gi:i h#n ch.c n*ng c&a h" th,ng h)c t+p, giúp h" 

th,ng h  tr! nhanh h4n, t'4ng tác t,t h4n và trong ph#m vi l:n h4n. Công ngh" là 

công cC phCc vC cho con ng'(i. Công ngh" không th2 vi/t l#i nh6ng ki/n th.c nhàm 

chán nhKm làm cho chúng tr5 nên thú vD h4n. Công ngh" không giúp b#n quy/t $Dnh 

$'!c có nên cho $%i ngJ ti/p thD t#i Nh+t c&a b#n ti/p c+n các quy trình bán hàng do 

$%i ngJ ti/p thD t#i ;.c phát tri2n không? 

B#n vGn ph0i h)c t+p ch*m chF và t' duy theo cách c&a b#n.  

Có Báng B< BMu t! không? 

S3 m-t r-t nhi1u th(i gian, ti1n c&a và công s.c $2 chuy2n giao h" th,ng $ào 

t#o truy1n th,ng thành các h" th,ng $ào t#o trAc tuy/n. V+y có $áng $2 $<u t' 

không? CJng gi,ng nh' các quy/t $Dnh kinh doanh quan tr)ng khác, sau khi ti/n 

hành nh6ng nghiên c.u c<n thi/t nhKm thuy/t phCc b0n thân mình rKng b#n $ã quy/t 

$Dnh $úng, b#n s3 ph0i tA mình quy/t $Dnh. 

Hi"u qu0 $<u t' t? ch'4ng trình $ào t#o trAc tuy/n có th2 $/n t? m%t trong 

hai cách sau ho=c c0 hai cách. Cách th. nh-t là c0i thi"n vi"c trao $9i ki/n th.c 

thông qua c0i thi"n vi"c ti/p c+n thông tin trong toàn công ty; và tri2n khai các h" 

th,ng giúp nhân viên h!p tác làm vi"c nhKm làm t*ng giá trD cho khách hàng, t,i $a 

hóa hi"u qu0 làm vi"c c&a các thành viên trong công ty. 
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Cách th. hai là gi0m chi phí $ào t#o hàng n*m c&a doanh nghi"p nh' chi phí 

$i l#i, chi phí mua tài li"u, h)c phí. ;úng v+y, b#n s3 ph0i $<u t' vào h" th,ng $ào 

t#o trAc tuy/n, vào n%i dung $ào t#o. Tuy nhiên, b#n s3 gi0m $'!c $áng k2 chi phí 

mua vé máy bay, thuê khách s#n và t*ng n*ng su-t làm vi"c c&a nhân viên. ;,i v:i 

các công ty l:n, chi phí này có th2 lên $/n hàng chCc tri"u $ô-la. 

Th"i gian là tiKn bGc, tri th:c là s:c mGnh 

Công ngh" $ã t#o ra các c4 h%i l:n cho các công ty nâng cao v,n tri th.c c&a 

nhân viên, giúp nhân viên không chF chia sS ki/n th.c b-t k@ lúc nào có th2, dù 5 

bàn u,ng n':c hay t#i các h%i nghD bán hàng th'(ng niên, mà còn có th2 trao $9i 

hàng ngày v:i nhau thông qua h" th,ng m#ng n%i b% và các phòng chat trAc tuy/n. 

;ào t#o trAc tuy/n $em l#i cho các công ty c4 h%i t+p hu-n và chia sS ki/n 

th.c $2 phát huy và thích .ng v:i các mCc tiêu kinh doanh cJng nh' các ho#t $%ng 

hàng ngày. ;ào t#o trAc tuy/n còn t#o c4 h%i cho các công ty trao $9i và trau dBi 

ki/n th.c hi"u qu0 h4n khi ki/n th.c $'!c cung c-p theo nhi1u cách khác nhau ch. 

không ph0i chF áp $#t t? trên xu,ng. 

;ào t#o trAc tuy/n cJng gi,ng hình th.c $ào t#o truy1n th,ng, $ó là phC 

thu%c vào ng'(i h)c. Các h" th,ng $ào t#o trAc tuy/n thành công cJng không khác 

gì nh6ng ch'4ng trình $ào t#o thành công mà không .ng dCng các công ngh" 

Internet. C0 hai ph'4ng pháp này $1u $òi h>i ng'(i h)c ph0i suy nghL, l+p k/ ho#ch 

kN l'Ung và h)c t+p ch*m chF. 

3. S:c mGnh c&a E-learning: 

(NguBn: http://www.vietnamlearning.vn/thongtin/thongtin7.html) 

THng quan vK E-learning 

Trong xã h%i toàn c<u hóa ngày nay, h)c t+p là vi"c c<n làm trong su,t cu%c 

$(i không chF $2 $.ng v6ng trong thD tr'(ng vi"c làm $<y c#nh tranh mà còn giúp 

nâng cao ki/n th.c v*n hóa và xã h%i c&a m i ng'(i. Chúng ta c<n h)c nh6ng kN 
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n*ng m:i, $Bng th(i bBi d'Ung nâng cao nh6ng kN n*ng sMn có và tìm ra nh6ng cách 

th.c m:i và nhanh h4n $2 h)c nh6ng kN n*ng này. 

E-learning là m%t ph'4ng pháp hi"u qu0 và kh0 thi, t+n dCng ti/n b% c&a 

ph'4ng ti"n $i"n tH, internet $2 truy1n t0i các ki/n th.c và kL n*ng $7n nh6ng ng'(i 

h)c là cá nhân và t9 ch.c 5 b-t kì n4i nào trên th/ gi:i t#i b-t kì th(i $i2m nào. V:i 

các công cC $ào t#o truy1n thông phong phú, c%ng $Bng ng'(i h)c online và các 

bu9i th0o lu+n trAc tuy/n, E-learning giúp m)i ng'(i m5 r%ng c4 h%i ti/p c+n v:i 

các khóa h)c và $ào t#o nh'ng l#i giúp gi0m chi phí. 

T;ng th"i gian h#c t%p – Ti?t ki$m th"i gian tìm ki?m 

T-t c0 nh6ng t9 ch.c và cá nhân mu,n tìm ki/m các khóa $ào t#o linh ho#t, 

xin m(i $/n v:i VietnamLearning $2 tham kh0o r-t nhi1u nh6ng gi0i pháp v1 E-

learning. Nh6ng gi0i pháp E-learning này bao gBm các khóa h)c online, các ch'4ng 

trình $ào t#o có c-p ch.ng chF, các khóa $ào t#o th'(ng xuyên và chuyên nghi"p.  

VietnamLearning giúp các b#n tìm $'!c các nguBn $ào t#o m%t cách nhanh 

chóng và d7 dàng nh-t có th2. Th(i gian c&a các b#n r-t quý giá. Do $ó, 

VietnamLearning c, gEng cung c-p cho các b#n nh6ng ch'4ng trình $ào t#o trAc 

tuy/n phù h!p, theo nh6ng ch& $1 $'!c phân lo#i v:i h':ng dGn $4n gi0n và các 

b#n có th2 tìm $'!c nh6ng khoá h)c mong mu,n chF $4n gi0n bKng m-y cú click 

chu%t. 

TGi sao E-learning lGi h>u ích vFi bGn? 

D':i $ây là m%t s, ti"n ích c&a E-learning:  

 H)c theo lDch c&a b#n, h)c b-t c. khi nào thu+n ti"n.  

 Có th2 h)c 5 nhà ho=c 5 n4i làm vi"c  

 Công ngh" multimedia, h)c v:i c%ng $Bng online và các bu9i th0o lu+n trAc 

tuy/n giúp b#n có $'!c nh6ng kinh nghi"m h)c t+p toàn di"n song song v:i 

nh6ng kinh nghi"m c&a ph'4ng pháp h)c truy1n th,ng.  

 Phát tri2n nh6ng kN n*ng làm vi"c m:i ho=c $ào t#o m%t công vi"c m:i 
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 Cung c-p c4 h%i $2 giao l'u v:i nh6ng h)c viên khác. 

4. Nh>ng ti$n ích c&a E-learning: 

(NguBn: http://www.vietnamlearning.vn/thongtin/thongtin3.html) 

E-learning mang l'i r+t nhi<u ti n ích khác nhau cho các t1 ch2c và cá 

nhân. Và m=i t1 ch2c, cá nhân l'i có nh)ng cách nhìn khác nhau v< ti n ích c>a 

E-learning. D!#i *ây là t1ng k-t v< m/t s8 ti n ích mà E-learning mang l'i. 

M)i ng'(i chúng ta $1u mu,n có “L!i th/ tuy"t $,i”. L!i th/ c#nh tranh. L!i 

th/ trong chi/n dDch qu0ng bá m:i. L!i th/ hoàn t-t công vi"c.  

Chúng ta $1u mu,n giành $'!c l!i th/ tuy"t $,i so v:i ng'(i khác. L!i th/ 

tuy"t $,i v1 m=t công ngh". L!i th/ tuy"t $,i v1 kh0 n*ng lãnh $#o. L!i th/ tuy"t $,i 

v1 quy trình ho#t $%ng. 

Có l!i th/ và $=c bi"t là l!i th/ tuy"t $,i chính là $i1u mà E-learning h':ng 

t:i. Thông qua E-learning, b#n có th2 giành $'!c l!i th/ mình mu,n. Và, b#n có th2 

có $'!c l!i th/ tuy"t $,i v1 m=t công ngh" và quy trình ho#t $%ng. Hãy h)c cách có 

$'!c l!i th/ $ó v:i E-learning. 

.u Bi<m nHi b%t E-learning cho h#c viên 

 Các khóa h#c có giá trS giúp t;ng cD hCi ki?m tiKn c&a bGn – H)c t? các 

công ty và chuyên gia hàng $<u ngay t#i nhà ho=c t#i n4i làm vi"c, tham gia 

khóa $ào t#o trAc tuy/n h)c viên không c<n ph0i di chuy2n $/n b-t kì $âu.  

 DT sU d9ng - b#n chF c<n có b% trình duy"t internet; có $Dnh d#ng HTML và 

$'!c thi/t k/ $2 có th2 t0i v1 nhanh và giúp b#n ti/n hành vi"c h)c m%t cách 

nhanh chóng; giao di"n thi/t k/ $ào t#o trAc tuy/n $ã $'!c ki2m nghi"m và 

ch.ng minh v:i h':ng dGn t?ng b':c và d7 dàng. Các $=c $i2m bao gBm: 

Công cC bookmark ($ánh d-u) chF cho b#n bi/t ph<n mình $ang h)c vì th/ 

b#n có th2 quay tr5 l#i m%t cách d7 dàng; MCc lCc ch& $2 $2 tìm ki/m thông 

tin v1 t-t c0 các ph<n c&a khóa h)c trong khi b#n $ang tham gia m%t khóa h)c 
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– d7 dàng di chuy2n t? m%t ph<n c&a m%t khóa h)c $/n m%t ph<n cC th2 khác 

cJng thu%c khóa h)c $ó.  

 PhMn trE giúp h>u ích và hi$u qu  - r-t nhi1u thông tin tr! giúp có trong 

các khóa h)c trAc tuy/n, ho=c do $%i ngJ nhân viên c&a chúng tôi cung c-p.  

 Ki?n th:c thu vK thVa Báng vFi kho n BMu t! mà bGn bV ra – chi phí $ào 

t#o trAc tuy/n r-t h!p lý – rS h4n so v:i các khóa $ào t#o có ng'(i h':ng 

dGn, E-learning thAc sA là m%t kho0n $<u t' hi"u qu0 và d7 dàng.  

 T!Dng tác – các bài t+p mô ph>ng cho phép h)c viên thAc hành nh6ng ki/n 

th.c mà mình $ang h)c, giúp cho h)c viên ghi nh: $'!c kh,i l'!ng ki/n 

th.c nhi1u h4n; cung c-p các ph'4ng pháp h)c khác nhau thông qua các bài 

t+p bKng ph'4ng ti"n nghe nói, bi2u $B hi2n thD, các bài ki2m tra và các bài 

t+p có th2 in ra $'!c v:i các file $Dnh d#ng PDF có th2 t0i xu,ng $2 luy"n t+p 

thêm.  

 TL h#c và Thu%n ti$n – h)c v:i t,c $% tùy ch)n, nhanh chóng và ti/t ki"m 

th(i gian. T+p trung vào nh6ng ki/n th.c mà b#n c<n- b> qua nh6ng ki/n 

th.c b#n $ã bi/t ho=c không c<n thi/t Ho=c các ph<n l=p l#i B#n luôn luôn 

ki2m soát $'!c không gian, th(i gian và ph'4ng th.c h)c v:i cách ti/p c+n 

không h#n ch/ 24 gi(/ngày, 7 ngày/tu<n.  

 Các bài h#c hoàn chNnh – h)c chuyên sâu các môn h)c – các b0ng tra thu+t 

ng6 khóa h)c $'!c cung c-p, không c<n $/n t? $i2n; $'!c xây dAng trên các 

ghi chú, th& thu+t h)c, tham kh0o nhanh, các $'(ng link cC th2 và các bài t+p 

mô ph>ng; v:i các bài t+p và các file luy"n t+p giúp t*ng kh0 n*ng ghi nh: 

c&a b#n và nâng cao m.c $% sH dCng các công cC h)c t+p cJng nh' luôn c+p 

nh+t các công cC h)c t+p này.  

 Các bài ki<m tra Bánh giá kW n;ng tr!Fc và sau khóa Bào tGo B< ki<m tra 

ti?n BC h#c c&a bGn – có th2 sH dCng tr':c, trong ho=c sau khi k/t thúc khóa 

h)c. Ki2m tra thH l<n $<u, ki2m tra thH $#t k/t qu0 cao nh-t và trình $% khóa 

$ào t#o trAc tuy/n $1u $'!c theo dõi. N/u qua $'!c các bài ki2m tra, bi2u 
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t'!ng $ánh d-u $ã qua màu xanh s3 xu-t hi"n, th2 hi"n b#n “$ã hoàn thành 

khóa h)c”. Trang l'u k/t qu0 - có nh6ng $'(ng link trAc ti/p $/n t?ng $4n vD 

h)c trình, vì th/ n/u h)c viên không qua m%t $4n vD h)c trình, h) có th2 truy 

c+p trAc ti/p $2 làm l#i bài ki2m tra c&a $4n vD h)c trình $ó.  

 T!Dng thích vFi nhiKu h$ BiKu hành – h)c viên có th2 sH dCng h" $i1u hành 

Windows, Mac và Unix $2 truy c+p vào khóa $ào t#o trAc tuy/n.  

Nh>ng lEi ích c&a E-learning cho doanh nghi$p 

T#i sao E-learning $'!c coi là m%t công cC quy1n n*ng? Có r-t nhi1u lý do. 

CC th2 là, E-learning cho phép b#n: 

LoGi bV sL lãng phí th"i gian và tiKn bGc 

V:i ph'4ng pháp $ào t#o truy1n th,ng, càng có nhi1u ng'(i tham gia thì 

càng có nhi1u sA phân tán v1 $Da lý và chi phí $ào t#o càng l:n. Thông th'(ng, ti1n 

không $'!c sH dCng trAc ti/p cho $ào t#o mà thông qua vé máy bay, n4i 5, *n u,ng, 

thuê phòng h%i th0o… V:i gi0i pháp E-learning, chi phí không thay $9i cho dù b#n 

$ào t#o 100 ng'(i ho=c 1000 ng'(i, và 100 % chi phí $ào t#o thAc sA $'!c sH dCng 

cho $ào t#o. 

T%p trung Bào tGo 

Trong ph'4ng pháp $ào t#o truy1n th,ng, ng'(i h)c g=p ph0i r-t nhi1u nh6ng 

ho#t $%ng vô nghLa bKng l(i chIng h#n nh' chào h>i và gi:i thi"u, các câu h>i 

không liên quan c&a ng'(i h)c cùng, thông tin v1 n4i 5, nh6ng t? “?m”, “à” và m%t 

vài sA theo $u9i. Trên thAc t/, khi chúng ta b> qua t-t c0 nh6ng ho#t $%ng vô nghLa 

bKng l(i $ó và chuy2n m%t cu%c h%i th0o kéo dài m%t ngày thành $Dnh d#ng $a 

ph'4ng ti"n, chúng ta th'(ng chF m-t 3 ho=c 4 gi( $ào t#o thAc sA. ;i1u này có 

nghLa là $,i v:i m%t l:p h)c 12 ng'(i kéo dài trong 2 ngày thì m%t công ty có th2 

ti/t ki"m 120 h cho m i ng'(i bKng cách $'a l:p h)c trAc tuy/n. 

TGo hi$u qu  làm vi$c cho nhân viên mFi 
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Nh6ng nhân viên m:i th'(ng m-t bao lâu ch( $!i $2 $'!c h':ng dGn thAc 

hi"n nhi"m vC và trách nhi"m c&a mình? S3 chF m-t m%t ngày $2 $ào t#o cho h) t-t 

c0 các $i1u c4 b0n. E-learning cho phép b#n d7 dàng giúp h) thành công 

Duy trì n;ng su5t làm vi$c c&a nhân viên  

V:i gi0i pháp E-learning, nhân viên có th2 $'!c $ào t#o m)i lúc m)i n4i nh' 

vào gi( gi0i lao trong các cu%c h)p, lúc 5 nhà ch*m sóc con ,m, trong lúc ch( $!i 

lên máy bay ho=c th+m chí khi 5 trên máy bay. Vi"c $ào t#o có th2 $'!c thAc hi"n 

linh ho#t thay vì bEt bu%c n/u không có l!i cho kinh doanh. ;i1u này $=c bi"t quan 

tr)ng $,i v:i $ào t#o kN n*ng bán hàng b5i vì m i m%t gi( $ào t#o nhân viên kinh 

doanh $Bng nghLa v:i vi"c b#n m-t $i l!i nhu+n bán hàng t'4ng .ng. E-learning phù 

h!p v:i k/ ho#ch c&a m)i ng'(i và giúp t+n dCng t,i $a th(i gian. 

Theo kSp t=c BC 

M%t s, ng'(i nEm bEt các khái ni"m nhanh h4n nh6ng ng'(i khác, do $ó r-t 

nhi1u ng'(i lãng phí th(i gian ngBi trong các bu9i $ào t#o ho=c không th2 áp dCng 

$,i v:i h) ho=c gBm các ch& $1 h) $ã bi/t. E-learning cho phép m i ng'(i $'!c $ào 

t#o tùy theo t,c $% nEm bEt c&a mình và t+p trung vào nh6ng gì h) th-y khó kh*n. 

Nâng cao tính nh5t quán và hi$u qu  

Vi"c cung c-p $ào t#o s3 không nh-t quán khi cung c-p cùng m%t khoá h)c 

$ào t#o v:i cùng m%t ch'4ng trình $ào t#o trong nhi1u dDp khác nhau. V:i E-

learning, b#n có th2 $0m b0o rKng t-t c0 h)c viên nh+n $'!c cùng m%t thông tin m i 

khi thông tin $ó $'!c $'a ra. Ði1u này r-t có l!i khi b#n ph0i ch.ng minh nh6ng 

khái ni"m trong $ào t#o c&a b#n trong nh6ng tình hu,ng $'!c h>i ý ki/n . 

Ðào tGo B!Ec T2T C( M)I NG./I 

B#n có th2 có c4 h%i $2 t+p trung t-t c0 nhân viên trong công ty vào cùng m%t 

$Da $i2m và cùng m%t th(i $i2m $2 $ào t#o hay không? Câu tr0 l(i là g<n nh' không 

th2. Ngay c0 khi bu9i $ào t#o $ó r-t hi"u qu0 nh'ng còn nh6ng cá nhân không th2 

tham dA thì sao? Hãy $ào t#o cho t-t c0 m)i ng'(i bKng cách sH dCng công cC 
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multimedia. Chúng tôi cung c-p nh6ng gi0i pháp giúp nhanh chóng $'a t-t c0 nh6ng 

n%i dung quan tr)ng lên m#ng theo $Dnh d#ng mà m)i ng'(i có th2 truy c+p t? các 

k/t n,i có d0i thông th-p ho=c cao. 

Ðánh giá kh  n;ng nXm bXt c&a nhân viên. 

E-learning cung c-p các c4 h%i nhKm $ánh giá sA hi2u bi/t và kh0 n*ng nEm 

bEt v-n $1 chính c&a nhân viên. B#n có th2 d7 dàng ki2m tra $<u vào c&a nhân viên 

$2 th-y lo#i hình $ào t#o nào là thAc sA c<n thi/t. Sau $ó, b#n có th2 ti/n hành $ào 

t#o và ki2m tra sau $ào t#o $2 $ánh giá chính xác h) $ã h)c $'!c nh6ng gì. 

Cung c5p các mô phVng tránh r&i ro  

Ðào t#o trong quá trình làm vi"c là hình th.c r-t hi"u qu0 nh'ng $,i v:i m%t 

s, công vi"c b#n không mu,n gây ra sai sót $2 h)c t+p. Các bài t+p mô ph>ng c&a E-

learning có th2 giúp b#n $ào t#o nhân viên cách tránh nh6ng sai sót, khó kh*n không 

ng( t:i bKng cách h)c t? chính nh6ng sai sót c&a h) trong các mô ph>ng 0o. 

II. TH,C TR+NG *ÀO T+O TR,C TUY-N HI0N NAY: 

1. *ào tGo ngoGi ng> trLc tuy?n Bang “lên ngôi”?  

(NguBn: http://www.globaledu.com.vn/ViewDetail.aspx?contentID=1541) 

Ngày nay, m%t trong nh6ng tiêu chí hàng $<u $'!c các nhà tuy2n dCng $=t ra 

là trình $% ngo#i ng6. T#i các doanh nghi"p, ngo#i ng6 (nh-t là ti/ng Anh) tr5 thành 

c4 s5 $2 xét th*ng c-p hay t*ng l'4ng $,i v:i m i nhân viên. Chính vì th/, không ít 

ng'(i $i làm $ã “$9 xô” $i h)c ti/ng Anh, nh'ng hình th.c h)c t+p nào là hi"u qu0, 

có tính ch& $%ng cao và ti/t ki"m chi phí? 

Hình th:c h#c ngoGi ng> trLc ti?p “thoái vS”? 

N/u nh' $/n m%t trung tâm ngo#i ng6 lo#i t,t nh' Apollo, Language Link, 

H%i $Bng Anh... có chuyên gia n':c ngoài gi0ng d#y, ng'(i h)c ph0i b> ra ít nh-t t? 

200-300.000 $Bng/bu9i. ;9i l#i, ng'(i h)c $'!c h)c t+p trong môi tr'(ng ti/ng 

Anh, trao $9i trAc ti/p v:i gi0ng viên b0n x., luy"n nói và luy"n ti/ng theo nhóm, 
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t*ng c'(ng kh0 n*ng giao ti/p ti/ng Anh c&a mình... V:i sA h  tr! c&a các ph'4ng 

ti"n h)c t+p hi"n $#i, trình $% ti/ng Anh c&a ng'(i h)c thAc sA $'!c nâng cao. 

Tuy nhiên, không ph0i ai cJng sMn sàng b> ra m%t kho0n ti1n l:n $2 “$<u t'” 

cho h)c t+p. Ph<n $ông, h) lAa ch)n $*ng ký h)c 5 m%t trung tâm “th'(ng th'(ng 

b+c trung” nào $ó, v,n $ang m)c lên nh' n-m t?ng ngày tr':c nhu c<u ngày càng 

cao c&a m)i $,i t'!ng. Thanh Tâm, sinh viên n*m cu,i ;H Công nghi"p cho bi/t: 

“Em sEp ra tr'(ng rBi nên cJng c<n bi/t chút ti/ng Anh. Em $ã $*ng ký h)c m%t l:p 

ti/ng Anh giao ti/p 5 trung tâm ngo#i ng6 X d':i Thanh Xuân. Toàn giáo viên Vi"t 

Nam d#y, vài tu<n m:i có m%t ng'(i n':c ngoài $/n nh'ng toàn d#y l#i nh6ng gì 

giáo viên Vi"t Nam $ã d#y. Mu,n b> ngang nh'ng ti/c ti1n nên c, h)c cho xong”. 

Do chi phí m(i chuyên gia gi0ng d#y khá t,n kém, m%t s, trung tâm $ã thuê Tây 

balô $.ng l:p, khi/n ng'(i h)c sau m%t th(i gian $i h)c trung tâm mà trình $% ti/ng 

Anh chIng khá lên bao nhiêu, th+m chí phát âm còn bD “ng)ng”, bD sai r-t nhi1u. 

*ào tGo trLc tuy?n "lên ngôi"?! 

Hình th.c $ào t#o trAc tuy/n không còn xa l# trên th/ gi:i. Theo Cyber 

Universities, g<n 90% tr'(ng ;H t#i Singapore sH dCng ph'4ng pháp $ào t#o trAc 

tuy/n và 5 ML con s, này là h4n 80%. T#i Vi"t Nam, sA phát tri2n nh' vJ bão c&a 

công ngh" thông tin kéo theo s, ng'(i sH dCng Internet t*ng v)t. Th,ng kê c&a 

Trung tâm Internet Vi"t Nam (VNNIC) – B% Thông tin - Truy1n thông $/n tháng 

9/2007, Vi"t Nam có 17,5 tri"u ng'(i sH dCng Internet (chi/m 20,85% dân s,) và 5 

tri"u thuê bao Internet quy $9i.  

Cùng v:i sA gia t*ng nhanh chóng này, cách làm vi"c, h)c t+p, gi0i trí c&a 

ng'(i sH dCng Internet t#i Vi"t Nam cJng thay $9i theo nh6ng công th.c m:i. 

Trong lLnh vAc giáo dCc, xu h':ng $ào t#o trAc tuy/n ngày càng ph9 bi/n, nh-t là 

trong $ào t#o ngo#i ng6. Hi"n nay, c0 n':c có kho0ng 20 $4n vD $ào t#o ngo#i ng6 

trAc tuy/n và chEc chEn s3 không d?ng l#i 5 con s, này.  
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Gi,ng nh' ph'4ng th.c $ào t#o ngo#i ng6 trAc ti/p, $ào t#o trAc tuy/n cJng 

có giáo viên, ch'4ng trình h)c $'!c cung c-p b5i các tr'(ng $#i h)c danh ti/ng trên 

th/ gi:i và sau khi k/t thúc khóa h)c, ng'(i h)c nh+n $'!c ch.ng chF có giá trD. 

Tuy nhiên, $i2m khác bi"t c4 b0n c&a $ào t#o trAc tuy/n là ng'(i h)c hoàn 

toàn ch& $%ng v1 th(i gian, $Da $i2m và ti1n b#c. V:i sA tr! giúp c&a Internet, ng'(i 

h)c $'!c ti/p c+n v:i nguBn t' li"u phong phú không gi:i h#n và h)c t+p $'!c 

nhi1u h4n so v:i s, ti1n mà h) ph0i b> ra. Theo Global Education, $4n vD $ào t#o 

ti/ng Anh trAc tuy/n uy tín t#i Vi"t Nam, v:i các m"nh giá thS mà công ty này phát 

hành thì ng'(i h)c chF m-t kho0ng 3.000 $Bng cho c0 ngày h)c (24/24). Th+m chí, 

v:i iCard online 24 tháng mà Global Education v?a phát hành thì ng'(i h)c chF ph0i 

b> ra 1.500 $Bng cho 24 gi( h)c ti/ng Anh.  

TA do lAa ch)n ch'4ng trình h)c t+p phù h!p v:i trình $% c&a b0n thân, l#i 

$'!c ti/p xúc v:i gi)ng chu8n c&a các chuyên gia b0n ng6 v:i sA h  tr! c&a Audio, 

Video, ng'(i h)c $'!c phát tri2n hoàn chFnh c0 4 kL n*ng nghe, nói, $)c, vi/t. H)c 

viên cJng có th2 trao $9i trAc ti/p v:i giáo viên thông qua h" th,ng Yahoo 

Messenger hay giao l'u, trò chuy"n v:i hàng nghìn h)c viên khác qua các di7n $àn. 

;i1u quan tr)ng là bKng ph'4ng pháp h)c t+p m:i, h)c viên rèn luy"n cho mình tính 

tA giác cao, kT lu+t và $%c l+p. 

VGn song song tBn t#i cùng nhau, nh'ng rõ ràng $ào t#o ngo#i ng6 trAc tuy/n 

ngày càng khIng $Dnh sA phát tri2n m#nh m3 và $i1u này hoàn toàn phù h!p v:i xu 

th/ phát tri2n c&a công ngh" thông tin.  

2. SV *H trLc tuy?n chSu nhiKu thi$t thòi: 

(NguBn:http://vietnamnet.vn/giaoduc/2005/10/503133/) 

Ngày nay 5 Hàn Qu,c, khi s, $4n $*ng ký h)c các tr'(ng ;H trAc tuy/n  

(tr'(ng $ào t#o t? xa qua m#ng Internet) t*ng, nh6ng l(i phàn nàn liên quan $/n vD 

th/ c&a SV ;H trAc tuy/n cJng t*ng lên. 

Không B!Ec coi là SV *H  
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Lee Sang-mi, 29 tu9i, SV tr'(ng ;H trAc tuy/n Kyung Hee Cyber $ã g=p 

khó kh*n khi c, gEng mua vé tháng xe $i"n ng<m. Cô hy v)ng s3 $'!c h'5ng m.c 

gi0m 20% dành cho SV song không $'!c.   

M%t nhân viên ga $i"n ng<m nói Lee không $& $i1u ki"n $'!c gi0m ti1n b5i 

vì cô là m%t SV tr'(ng ;H trAc tuy/n, không ph0i tr'(ng ;H thông th'(ng.  

Nhân viên ga Kwanghwamun 5 Trung Seoul cho phóng viên Th i báo Hàn 

Qu!c bi/t, anh ta không có sA lAa ch)n nào khác là ph0i tuân theo lu+t l". B5i, theo 

quy $Dnh, SV tr'(ng ;H trAc tuy/n và SV cao h)c không $'!c chi/t kh-u khi mua 

vé tàu $i"n ng<m.   

Không chF m-t kho0n chi/t kh-u giá vé tàu xe, SV tr'(ng ;H trAc tuy/n 

cJng không $'!c gi0m giá vào cHa các b0o tàng và các t9 ch.c nhà n':c khác.  

Kim Min-soo, 35 tu9i, SV tr'(ng ;H trAc tuy/n Hanyang 5 Seoul cho bi/t 

anh và b#n cùng l:p di ch4i núi Pukhan. H) xu-t trình thS SV $2 $'!c gi0m giá vé 

vào cHa. Song m%t nhân viên bán vé t? ch,i v:i lý do trông h) quá già, không ph0i 

là SV.  

Ngoài ra, khi nh6ng SV ;H trAc tuy/n $*ng ký h)c tr'(ng y, nh6ng ch.ng 

chF h)c t+p c&a h) $ôi khi không $'!c m%t s, tr'(ng công nh+n vì nh6ng tr'(ng 

này không coi ;H trAc tuy/n là “;H thông th'(ng”.  

CCi nguIn v5n BK   

Ngày nay 5 Hàn Qu,c, có nhi1u ng'(i $*ng ký h)c các tr'(ng ;H trAc tuy/n 

$2 ti/p tCc h)c t+p. Nh6ng l(i phàn nàn liên quan $/n vD th/ c&a nh6ng SV ;H trAc 

tuy/n $ang t*ng lên. V-n $1 ch& y/u phát sinh t? c4 s5 c&a vi"c thành l+p các tr'(ng 

;H trAc tuy/n.  

Các tr'(ng ;H khác 5 Hàn Qu,c tuân theo lu+t “Giáo dCc B+c cao” c&a 

Chính ph&, còn các tr'(ng ;H trAc tuy/n $'!c thành l+p dAa theo lu+t “Giáo dCc 

Su,t $(i”.  
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SV theo h)c l:p chính quy các tr'(ng ;H thông th'(ng $'!c h'5ng m.c tr! 

c-p toàn ph<n c&a SV nh' gi0m giá vé tàu xe công c%ng.  

M%t quan ch.c B% Giáo dCc và Phát tri2n Nhân lAc Hàn Qu,c gi0i thích mCc 

$ích vi"c gi0m giá vé tàu xe cho SV là cung c-p cho h) nh6ng l!i ích c&a vi"c $i 

h)c. Nh'ng các tr'(ng ;H trAc tuy/n có các l:p h)c trên m#ng Internet. ;ó là lý do 

t#i sao SV các tr'(ng này không $'!c h'5ng phúc l!i nh' SV thông th'(ng.  

M=t khác, SV tr'(ng ;H trAc tuy/n là nh6ng ng'(i $ã $i làm. Do v+y, h) có 

th2 chi tr0 chi phí $i l#i. Theo quan ch.c trên, t-t nhiên, chính ph& Hàn Qu,c mu,n 

cung c-p nhi1u l!i ích cho SV nh'ng SV tr'(ng ;H trAc tuy/n nên hi2u thAc tr#ng 

này.  

CMn BSnh ngh6a rõ ràng vS th? các tr!"ng *H trLc tuy?n  

Theo các chuyên gia giáo dCc Hàn Qu,c, chính ph& nên $Dnh nghLa rõ ràng vD 

th/ các tr'(ng ;H trAc tuy/n.  

Ông Hur Jong-ryol, giáo s' tr'(ng ;H Giáo dCc Qu,c gia Seoul 5 Nam 

Seoul nh+n $Dnh: Theo quy $Dnh c&a lu+t “Giáo dCc Su,t $(i”, các tr'(ng ;H trAc 

tuy/n $'!c $Dnh nghLa là các c4 s5 giáo dCc su,t $(i d':i hình th.c m%t tr'(ng ;H 

trAc tuy/n.   

Khái ni"m này quá m+p m( và khi/n nhi1u ng'(i lGn l%n. Theo ông Hur, chính 

ph& Hàn Qu,c cJng c<n làm rõ v1 vD th/ c&a SV các tr'(ng ;H trAc tuy/n. N/u 

không s3 còn có nhi1u ng'(i bD nh<m lGn. 

3. H#c "tJ xa" có quá xa? 

(Ngu n: http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2005/04/415257/) 

10 n m, !ã có h"n 54.000 ng#$i nh%n b&ng 'H qua hình th(c h)c t* xa. 

Trong quan ni+m c,a nhi-u ng#$i, v.n còn "l/n c/n" ít nhi-u v- ch/t l#0ng c,a hình 

th(c h)c t%p này. Làm th1 nào !2 phát tri2n và nâng ch/t l#0ng h+ !ào t3o t* xa 

('TTX) là v/n !- !#0c th4o lu%n sôi n5i t3i bu5i t5ng k1t 10 n m 'TTX do B6 GD 

- 'T t5 ch(c hôm nay, t3i Hà N6i. 
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T* xa na ná t+i ch,c 

'1n sát gi$ b1 m3c, v.n có nhi-u !7a ph#"ng ki1n ngh7: c n nâng ch!t l"#ng 

$ào t%o c n m& r'ng $ u vào và c n "th(t ch)t" $ u ra h*n. B6 không nên quy !7nh 

c8 th2 v- ch9 tiêu c:ng nh# t; l+ t<t nghi+p hi+n nay.  

Ông H= Xuân C#$ng, tr#>ng Phòng Giáo d8c Chuyên nghi+p (S> GD - 'T 

Bình '7nh) d.n d8, !<i t#0ng tham gia lo3i hình 'TTX r/t !a d3ng, ph?n l@n là 

nhAng ng#$i không vào !#0c h+ chính quy. Có ng#$i tham gia vì !6ng c" !2 l/y 

b&ng, có ng#$i vì m8c !ích nâng cao ki1n th(c...Vì v%y, B6 không nên can thi+p quá 

sâu trong vi+c phân b5 ch9 tiêu. H"n nAa, quy !7nh t; l+ t<t nghi+p c,a các Trung 

tâm t* 50 - 60% là thi1u thBc t1 và không khoa h)c.  B>i "c(ng" nh# v%y sC khi1n 

c" s> "xé rào" !2 !3t thành tích. 

Ông C#$ng lý gi4i, !Dc thù c,a giáo d8c t* xa là ng#$i h)c tB h)c là chính, 

h) c?n gì thì h)c n6i dung !ó. Kh<ng ch1 ch9 tiêu nghEa là h3n ch1 !<i t#0ng tham 

gia và không thBc hi+n !#0c ch, tr#"ng xã h6i hóa. MDt khác, các !"n v7 !ào t3o t* 

xa ph4i tB ch, kinh phí. 'i-u này không lo3i tr* nhAng !"n v7 !Dt m8c tiêu  l0i 

nhu%n l/n át m8c tiêu !ào t3o.  

Ông Võ Duy Linh, Phó G' Trung tâm 'TTX (tr#$ng 'H Dân l%p Bình 

D#"ng)  !- xu/t, vi+c "m> r6ng-thFt chDt" này nh&m m8c !ích !2 'TTX không là 

bi1n t#@ng c,a !ào t3o t3i ch(c nh# nhi-u ng#$i nhìn nh%n. Bên c3nh !ó, ph4i có 

m6t b6 !- thi th<ng nh/t !2 các c" s> tri2n khai.  

N1u h)c viên v#0t qua !#0c "ng#Gng" quy !7nh c,a B6 thì m@i !, tiêu chuHn 

t<t nghi+p. Ch( hi+n nay, ch#"ng trình !ào t3o mIi n"i làm m6t ki2u nên vi+c ki2m 

soát gian l%n r/t khó. 

Ki1n ngh7 c,a ông Lê Bình, quy-n G' Trung tâm GDTX (Ngh+ An) c:ng là 

mong mu<n c,a nhi-u !"n v7 'TTX trong n#@c: B6 GD - 'T s@m ban hành các quy 

!7nh liên quan !1n 'TTX có !7nh h#@ng rõ ràng !2 h)c viên yên tâm khi lBa ch)n 

hình th(c !ào t3o này.  

Gian nan kinh phí 
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T+ng s, h-c viên t,t nghi.p /H theo hình th0c h-c t1 xa trong 10 n2m là 

54.354 ng"3i. Trong $ó, S" ph%m: 67%; Kinh t4: 18%; Ngo%i ng5 : 10% và Khoa 

h-c Xã h'i và Nhân v2n: 4%(Báo cáo t+ng k4t 10 n2m /TTX c6a B' GD - /T).  

N m 2001 - 2002, H)c vi+n Công ngh+ B#u chính viJn thông !ã xây dBng 

m3ng 'TTX trBc tuy2n k1t n<i 18 !i2m trong c4 n#@c và tr#$ng 'H Waseda (Nh%t 

B4n) !2 !ào t3o b=i d#Gng !6i ng: cán b6 c,a ngành. 

Theo ông Lê HAu L%p, phó GD H)c vi+n, hi+n tr#$ng !ang t%p trung tri2n 

khai hình th(c !ào t3o E-Learning qua m3ng Internet v@i h+ th<ng qu4n lý !ào t3o 

kho4ng 25.000 ng#$i h)c, các bài gi4ng !-u !#0c xây dBng > d3ng Multimedia. 

Trong n m nay, h)c vi+n !, !i-u ki+n !2 !ào t3o 'H qua m3ng 3 chuyên ngành: 

CNTT, 'i+n tK ViJn thông và Qu4n tr7 Kinh doanh. 

L0i th1 c,a H)c vi+n là !#$ng truy-n có sLn, nên công tác 'TTX thu%n l0i 

h"n. Còn các tr#$ng 'H, các trung tâm 'TTX !ang !(ng tr#@c khó kh n v- kinh 

phí !2 !?u t# c" s> v%t ch/t. 

Là tr#$ng duy nh/t trong c4 n#@c tri2n khai 'TTX qua  truy-n hình, !#0c sB 

hI tr0 100% kinh phí phát sóng t* UBND và T9nh ,y, nh#ng quy trình làm h)c li+u 

Trung tâm 'TTX (tr#$ng 'H Dân l%p Bình D#"ng) v.n gDp nhi-u khó kh n.  

'2 có n6i dung phát sóng liên t8c ngày/2 bu5i toàn b6 ch#"ng trình (t#"ng 

(ng 4 n m) trên !ài truy-n hình Bình D#"ng, B1n Tre và m6t s< !ài truy-n hình 

mi-n 'ông Nam B6, tr#$ng ph4i m$i các gi4ng viên "g3o c6i" biên so3n ch#"ng 

trình. Ví d8: thù lao m$i gi4ng viên cho 1 bài gi4ng 20 phút ít nh/t ph4i chi t* 

500.000 !=ng tr> lên... ch#a k2 t* !ó in sao sang b ng hình, b ng ti1ng, !Ea CD 

ROM dùng phát không cho h)c viên trong quá trình 'TTX. 

4. #ào t+o tr/c tuy0n: C1 h2i nh3p và xu4t kh5u tri th,c 

(Ngu7n:http://www.evnpt.com.vn/ViewNews/View/ShowNews/News/viewM

aterDetailNews.aspx?MaTinTucHoatDong=200508080002) 
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M't d9 báo $ang $"#c nhi:u ng"3i tán $7ng: t1 n2m 2004, $ào t%o tr9c 

tuy4n s; m& ra nhi:u c* h'i m<i, t,n ngo%i t. nh"ng ít h*n và quan tr-ng là $,i 

t"#ng s; m& r'ng, ng"3i h-c thu=n l#i h*n. Và t%i sao không dám ngh> $ã $4n lúc 

giáo d?c Vi.t Nam c@ng xu!t khAu $B thu ngo%i t.?  

Nh3p kh5u giá r6!  

N1u b3n !1n m6t trung tâm Anh v n lo3i t<t !2 có th2 h)c trBc ti1p v@i ng#$i 

b4n x( (!ôi khi ch9 là nhAng chàng Tây ba lô sang du l7ch, !i d3y thêm ki1m ti-n) thì 

m6t gi$ h)c ph4i m/t t* 50.000 !=ng là ít. Nh#ng v@i !ào t3o trBc tuy1n, m6t gi$ 

h)c ti1ng Anh v@i m6t th3c sE MM, Anh chuyên ngành d3y ti1ng Anh cho ng#$i 

n#@c ngoài, b3n ch9 m/t kho4ng 15.000 !=ng, tính luôn c#@c phí Internet và !i+n 

tho3i k1t n<i thì c:ng trên d#@i 20.000 !=ng/gi$!  

T* giAa n m 2003, FPT !ã !#a vào h+ th<ng h)c ti1ng Anh trBc tuy1n > !7a 

ch9: www.elearning.com.vn. Ch9 c?n mua thN !2 ! ng ký gia nh%p vào l@p h)c 

EnglishTown (m6t h+ th<ng toàn c?u c,a MM), b3n sC !#0c làm bài test phân lo3i 

trình !6 và x1p l@p theo gi$ b/t kO mà b3n th/y thu%n ti+n, vì tr#$ng h)c ho3t !6ng 

trên m3ng 24/24 su<t 7 ngày trong tu?n. 

MIi l@p nh# v%y có kho4ng 10 sinh viên !, qu<c t7ch và h)c v@i m6t ông 

th?y th%t qua giao di+n máy tính: làm bài t%p, hPi !áp, phát âm... v@i th?y và b3n h)c 

cùng l@p m6t cách tho4i mái. C( sau mIi m(c h)c thì !#0c c/p ch(ng ch9 c,a 

EnglishTown hoDc 'H Suffolk, Harvard (MM). Trong !ó nhAng ch#"ng trình !#0c 

nhi-u ng#$i ch)n nh/t là luy+n thi Toefl, Toeic r/t ti+n l0i trên m3ng.  

Theo con s< c,a nhà phân ph<i thN h)c t3i Vi+t Nam là FPT cung c/p, thì !1n 

cu<i n m v*a qua có g?n 5.000 ng#$i theo h)c, so v@i 3 tri+u h)c viên trên toàn c?u 

c,a m3ng này v.n là m6t con s< ít Pi.  

Tr/c tuy0n ki7u Vi8t Nam  

T* ba n m nay, 'H Qu<c Gia TP H= Chí Minh !ã thí !i2m ch#"ng trình !ào 

t3o trBc tuy1n c,a mình d#@i tên g)i r/t khiêm t<n: “'ào t3o k1t h0p qua m3ng tin 
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h)c viJn thông” ngành CNTT. NghEa là v.n ph4i !1n l@p theo ki2u truy-n th<ng, 

nh#ng càng ngày t; l+ gi$ tB h)c qua m3ng sC càng cao.  

'1n cu<i n m 2003 v*a qua, Giáo s# - Ti1n sE khoa h)c Hoàng Ki1m, Giám 

!<c Trung tâm Phát tri2n CNTT, !"n v7 tri2n khai ch#"ng trình này c,a 'H Qu<c 

gia cho bi1t: !ã !#a xong toàn b6 52 giáo trình môn h)c lên m3ng d#@i d3ng bài 

gi4ng có hình 4nh.  

T* chI !ào t3o b%c 'H, !1n nay B6 Giáo d8c và 'ào t3o !ã cho phép tuy2n 

sinh !ào t3o th3c sE qua m3ng. Ngay t* b#@c kh>i !?u nh# luy+n thi, h)c viên có th2 

mua thN !2 truy nh%p vào m3ng có !?y !, bài gi4ng ôn t%p luy+n thi, !- m.u và giáo 

viên h#@ng d.n. 

'i-u thua kém duy nh/t c,a !ào t3o trBc tuy1n ki2u Vi+t Nam hi+n nay là t; 

l+ gi$ online trBc ti1p giAa giáo viên và sinh viên trên m3ng còn th/p, vi+c tr4 l$i 

h#@ng d.n ph4i !#0c thBc hi+n ngu6i, th#$ng là sau 24 gi$.  

M2t cu2c cách m+ng 9ang 90n g:n!  

Nhi-u chuyên gia v- giáo d8c !ã không ng?n ng3i g)i ph#"ng th(c !ào t3o 

này là m6t th$i kO m@i c,a khái ni+m !ào t3o t* xa. Thay vì gKi bài gi4ng qua b#u 

!i+n, nghe gi4ng qua radio, t#"ng lai g?n !ào t3o t* xa sC !=ng nghEa v@i !ào t3o 

qua m3ng.  

Không ch9 v%y, !ào t3o qua m3ng c:ng tr> thành ph#"ng th(c !ào t3o cho h+ 

cK nhân tài n ng, kM s# ch/t l#0ng cao !2 lBa ch)n nhân tài, b>i các !<i t#0ng này 

có th2 hoàn toàn tB h)c, b@t th$i gian lên l@p !2 tB nghiên c(u vì bài gi4ng sC có sLn 

trên m3ng. NhAng bu5i !1n gi4ng !#$ng sC là nhAng bu5i trao !5i v@i các chuyên 

gia, giáo s# !?u ngành, h"n là !i nghe lý thuy1t và !i2m danh.  

B&ng !ào t3o trBc tuy1n !ã !1n lúc Vi+t Nam có th2 tB mình xu/t khHu tri 

th(c ra th1 gi@i. M6t tr#$ng 'H l@n phía nam !ang chuHn b7 thBc hi+n m6t dB án 

d3y qua m3ng cho ng#$i n#@c ngoài nhAng chuyên !- v- v n hóa Vi+t Nam và ti1ng 

Vi+t có thu ti-n hQn hoi. C4 m6t th7 tr#$ng r/t l@n c,a c6ng !=ng ng#$i Vi+t h4i 
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ngo3i và nhAng nhà kinh doanh mu<n tìm !1n Vi+t Nam c:ng nh# sB ng#Gng m6 v- 

giá tr7 Á Châu là c" h6i cho xu/t khHu tri th(c Vi+t Nam qua m3ng.  

#ào t+o tr/c tuy0n trên th0 gi;i:  

 T3i MM: Kho4ng 80% tr#$ng 'H sK d8ng ph#"ng pháp !ào t3o trBc tuy1n, 

có kho4ng 35% các ch(ng ch9 trBc tuy1n !#0c chính th(c công nh%n.  

 T3i Singapore: Kho4ng 87% tr#$ng 'H sK d8ng ph#"ng pháp !ào t3o trBc 

tuy1n.  

 T3i Hàn Qu<c: !1n nay !ã có 9 tr#$ng 'H trBc tuy1n trên m3ng 

5. #ào t+o tr/c tuy0n: C:n cú hích trên nhi<u bình di8n 

(Ngu=n:http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=33261&C

hannelID=5 

Bên c3nh vi+c gi4ng d3y chính th<ng, trong vòng 1 n m tr> l3i !ây, các b3n 

h)c sinh có thêm ch#"ng trình !ào t3o trBc tuy1n ('TTT). Nh# m6t kênh thông tin 

tham kh4o, 'TTT !ã bFt !?u c?n m6t h#@ng m> cho t#"ng lai, mDc dù còn nhi-u 

v/n !- c?n ph4i bàn. 

'TTT hi+n nay có 3 kênh chính, th( nh/t là nhAng trang web do các công ty 

l%p ra nh&m m8c !ích kinh doanh t3m g)i là tB phát và không có tính 5n !7nh cao. 

Th( hai là 'TTT chính quy, do các tr#$ng !3i h)c t5 ch(c - m6t ph#"ng th(c !ào 

t3o t* xa và có c/p ch(ng ch9. Th( ba là nhAng ch#"ng trình 'TTT t* n#@c ngoài 

!#a vào Vi+t Nam.  

Trên thBc t1, nhAng ch#"ng trình 'TTT ch#a có m6t !- án nào !2 qu4n lý 

chính th(c, !ang n&m > r/t nhi-u c" quan ch(c n ng khác nhau. '"n v7 c/p phép 

thành l%p các website này nh&m m8c !ích kinh doanh nên l3i do B6 K1 ho3ch - '?u 

t# qu4n lý, trang web !#0c thành l%p l3i do B6 Thông tin - Truy-n thông c/p gi/y 

phép, còn n6i dung c,a trang web là nhAng ngu=n h)c li+u m> t* các tr#$ng !3i h)c 

nên m6t ph?n thu6c trách nhi+m c,a B6 Giáo d8c - 'ào t3o.  
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Theo ông Quách Tu/n Ng)c, C8c tr#>ng C8c Công ngh+ thông tin, B6 Giáo 

d8c - 'ào t3o !"n v7 nh%n xây dBng !- án qu4n lý nhAng trang web 'TTT thì !ây là 

lo3i hình !ào t3o c,a t#"ng lai, trên th1 gi@i !ã thBc sB phát tri2n và c:ng r/t nhi-u 

ch#"ng trình !#0c gi@i thi+u !1n Vi+t Nam.  

Hi+n nay chúng ta có kho4ng 10 trang web v- lEnh vBc này, m6t con s< không 

l@n, cho th/y 'TTT m@i ch9 là m6t lEnh vBc mang tính ch/t th m dò. M6t s< tr#$ng 

!3i h)c c:ng !ã bFt !?u h#@ng !1n lo3i hình !ào t3o này nh#ng v.n ch#a có m6t 

quy chuHn nh/t !7nh.  

T@i !ây v@i ch#"ng trình 'TTT c,a các tr#$ng !3i h)c mang hình th(c chính 

quy có c/p b&ng sC !#0c qu4n lý chDt chC, !Dt ra yêu c?u v- c" s> v%t ch/t, n6i dung 

bài gi4ng. 

B6 sC tri2n khai thí !i2m ch#"ng trình 'TTT v@i các l@p b=i d#Gng ki1n th(c hàng 

n m cho các giáo viên nh&m ti1t ki+m th$i gian và ti-n c,a.  

Th3c sM Ti+p Lê - tr#$ng University of Sungkyunkwan, TP Seoul, Hàn Qu<c 

chia sN: “Qua tham kh4o các !"n v7 có !ào t3o trBc tuy1n trong ngành giáo d8c, có 

th2 th/y 'TTT chính th<ng c,a Vi+t Nam m@i > m(c s" khai c4 v- s< l#0ng l.n 

ch/t l#0ng, ph3m vi; còn thi1u nhi-u công c8, tính t#"ng tác ch#a cao, ch#a có 

chuHn v- công ngh+, hình và ti1ng không kh@p nhau, có hình m/t ti1ng, có ti1ng m/t 

hình, thi1u ph#"ng pháp và !6i ng: cán b6 gi4ng d3y.  

V@i tình tr3ng !ó, tôi nghE có lC 'TTT > Vi+t Nam r/t c?n m6t cú hích l@n 

trên nhi-u bình di+n… So v@i các n#@c phát tri2n mà m,i lòng! Các n#@c có hQn 

nhAng c" quan chuyên nghiên c(u v- e-learning, sLn sàng tr4 l#"ng cao !2 m$i 

chuyên gia giPi”. 'ây c:ng là nhAng y1u t< c?n !#0c xem xét khi !- án qu4n lý 

'TTT bFt !?u tri2n khai. 

'TTT c:ng có th2 coi nh# m6t lo3i hình !ào t3o t* xa và giáo d8c th#$ng 

xuyên. Ng#$i h)c có th2 ch)n cho mình nhAng bài h)c phù h0p và th$i !i2m h)c 

thích h0p. 'TTT > Vi+t Nam hi+n nay m@i ch9 thu?n túy là vi+c mua bài gi4ng (mua 
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thN h)c nh# nhAng trò ch"i gameonline bình th#$ng khác), và không có !, kh4 n ng 

thay th1 nhAng bài h)c truy-n th<ng.  

T3i các qu<c gia tiên ti1n trên th1 gi@i, dù công ngh+ thông tin r/t phát tri2n 

nh#ng vi+c 'TTT v.n ph4i k1t h0p v@i nhAng bài gi4ng truy-n th<ng. 'TTT !òi hPi 

tính tB giác c,a ng#$i sK d8ng vì không ch7u sB qu4n lý v- mDt hành chính c,a b/t 

c( ai.  

N1u nh# v@i nhAng l@p h)c truy-n th<ng, sinh viên c?n lên l@p, th?y cô !i2m 

danh, !, s< gi$ !i h)c thì ng#$i !ó m@i !#0c thi h)c ph?n k1t thúc môn. Còn v@i 

h)c trBc tuy1n, ng#$i h)c không c?n ph4i !1n tr#$ng, không bó bu6c th$i gian 

nh#ng !=ng nghEa v@i nó là không !4m b4o v- ch/t l#0ng n1u ng#$i h)c không ch, 

!6ng và tB giác.  

Và vì th1, sau này 'TTT n1u có phát tri2n, ch9 nên sK d8ng vào nhAng l@p 

b=i d#Gng ki1n th(c th$i gian ngFn, ch( vi+c !ào t3o dài h3n và c/p b&ng, ch(ng ch9 

v@i !i-u ki+n c,a n#@c ta hi+n nay ch#a th2 cho phép. 

III. M T S= GI!I PHÁP: 

1. M2t s> ý ki0n c?a chuyên gia 

a. Ti0n s@  Quách Tu4n NgAc (CBc trCDng CBc Công ngh8 thông tin, B2 Giáo 

dBc - #ào t+o): Nên có nhAng quy !7nh th<ng nh/t 

'TTT hi+n nay m@i trong giai !o3n bFt !?u. Tuy không ph4i là nhà qu4n lý 

trBc ti1p nh#ng b&ng nhãn quan c,a ng#$i làm công tác công ngh+ thông tin c,a B6 

Giáo d8c - 'ào t3o, chúng tôi c:ng có nhAng quan tâm.  

Quan !i2m c,a chúng tôi là khuy1n khích vi+c làm này, vì dù sao nó c:ng 

mang l3i hi+u qu4 nh/t !7nh, và 'TTT c:ng là m6t m4nh !/t !2 nhAng ng#$i khai 

phá nó thPa s(c sáng t3o. Chúng tôi ch9 khuy1n cáo v@i nhAng ng#$i ch7u trách 

nhi+m các trang web này là không !#0c vi ph3m thu?n phong mM t8c c,a v n hóa 

Vi+t Nam.  
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Chúng ta c:ng nên có m6t cái nhìn thoáng h"n v- nhAng website 'TTT, b>i 

nó c:ng nh# quy lu%t th7 tr#$ng, tB nó sC b7 !ào th4i n1u nh# !ó là nhAng trang web 

thi1u ch/t l#0ng, ng#$i h)c sC không m/t ti-n cho nhAng bài gi4ng không có giá tr7.  

Theo tôi > th$i !i2m hi+n t3i, khi nhAng trang web 'TTT !ang m)c lên nh# 

m6t trào l#u thì chúng ta hãy !2 cho nó phát tri2n bình th#$ng, n1u có !o3n nào 

ch#a phù h0p thì sC d?n !i-u ch9nh, không cho v#0t quá khuôn kh5 cho phép. Còn 

trong t#"ng lai, nh/t thi1t chúng ta ph4i có nhAng quy !7nh th<ng nh/t v- 'TTT k2 

c4 chính th<ng và không chính th<ng. 

b. Ngô VEn Khoát - Nguyên chuyên viên VB Giáo dBc thCFng xuyên: H#@ng 

m> trong t#"ng lai 

Là m6t cBu chuyên viên c,a V8 Giáo d8c th#$ng xuyên, tôi nh%n th/y tính 

hAu ích c,a !ào t3o t* xa nhi-u n m v- tr#@c, còn hi+n nay khi công ngh+ thông tin 

phát tri2n, m3ng Internet ph5 bi1n h"n, !Dc bi+t là !1n các vùng quê thì vi+c 'TTT 

c:ng sC d?n !1n v@i nhi-u ng#$i h"n. Tuy nhiên, n1u !2 'TTT phát tri2n m6t cách 

tB phát thì là !i-u không nên.  

Hi+n nay vì m@i nên các nhà qu4n lý còn ch#a bi1t xK trí 'TTT nh# th1 nào, 

còn trong t#"ng lai, khi chúng ta !ã ki2m soát !#0c !#$ng !i c,a nó thì nh/t thi1t 

ph4i có nhAng quy chuHn, nhAng v n b4n cho nhAng !"n v7 (k2 c4 v@i m8c !ích 

kinh doanh), !i-u ki+n c?n thi1t !2 'TTT.  

H+ th<ng !ào t3o t* xa qua r/t nhi-u kênh khác nhau, th%m chí qua c4 phát 

thanh truy-n hình và có th2 c/p ch(ng ch9 v@i nhAng bài dB thi gKi qua !#$ng b#u 

!i+n thì tôi tin r&ng, 'TTT sC là h#@ng m> trong t#"ng lai n1u chúng ta bi1t t%n 

d8ng tính #u vi+t m6t cách t<i !a. Nhà n#@c ta !ang áp d8ng r/t nhi-u hình th(c trBc 

tuy1n, !Dc bi+t là nhAng cu6c h)p, !2 !G t<n kém kinh phí thì 'TTT c:ng góp ph?n 

làm gi4m ngân sách cho ngành giáo d8c. 

c. Mai Chi VC1ng (TrCFng The University of Alabama, Ti7u bang Alabama, 

USA):B#@c ngoDt m@i c,a giáo d8c 
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Nhi-u chuyên gia v- giáo d8c trên th1 gi@i !ã không ng?n ng3i g)i ph#"ng 

th(c !ào t3o này là m6t th$i kO m@i c,a khái ni+m !ào t3o t* xa. Thay vì gKi bài 

gi4ng qua b#u !i+n, nghe gi4ng qua radio, t#"ng lai g?n !ào t3o t* xa sC !=ng nghEa 

v@i !ào t3o qua m3ng.  

Không ch9 v%y, !ào t3o qua m3ng c:ng tr> thành ph#"ng th(c !ào t3o cho h+ 

cK nhân tài n ng, kM s# ch/t l#0ng cao !2 lBa ch)n nhân tài, b>i các !<i t#0ng này 

có th2 hoàn toàn tB h)c, b@t th$i gian lên l@p !2 tB nghiên c(u vì bài gi4ng sC có sLn 

trên m3ng. NhAng bu5i !1n gi4ng !#$ng sC là nhAng bu5i trao !5i v@i các chuyên 

gia, giáo s# !?u ngành, h"n là !i nghe lý thuy1t và !i2m danh. B&ng 'TTT, !ã !1n 

lúc Vi+t Nam có th2 tB mình nh%p và xu/t khHu tri th(c ra th1 gi@i.  

'ã có dB báo !#0c nhi-u ng#$i tán !=ng, !ó là n1u !ào t3o trBc tuy1n Vi+t 

Nam phát tri2n sC m> ra nhi-u c" h6i m@i, t<n ít ngo3i t+ h"n và quan tr)ng b%c nh/t 

là !<i t#0ng trong giáo d8c sC !#0c m> r6ng, thu%n l0i h"n r/t nhi-u cho ng#$i h)c. 

Và t3i sao chúng ta không dám nghE !ã !1n lúc giáo d8c Vi+t Nam c:ng xu/t khHu 

tri th(c !2 thu ngo3i t+… 

d. Th+c s@ Ti8p Lê (TrCFng University of Sungkyunkwan, TP Seoul, Hàn 

Qu>c): M6t l<i !i r6ng 

Phong phú và linh ho3t, dJ ti1p c%n và ti+n l0i, ti1t ki+m và hi+u qu4..., giáo 

d8c trBc tuy1n (e-learning) m> ra m6t l<i !i r6ng cho giáo d8c Vi+t Nam. Nh#ng 

d#$ng nh# lo3i hình !ào t3o này còn ch#a !#0c coi tr)ng. 'TTT là m6t cu6c cách 

m3ng v- h)c t%p.  

Ng#$i h)c có th2 ng=i m6t chI !2... “!1n tr#$ng” b/t c( th$i gian nào, b/t k2 tr#$ng 

!ó > !âu trên th1 gi@i. 'TTT c:ng thay !5i cách ti1p c%n, lEnh h6i tri th(c. Các ho3t 

!6ng !)c, xem, khám phá, nghiên c(u, t#"ng tác, thBc hành, giao ti1p, th4o lu%n, 

chia sN ki1n th(c trên m3ng mang l3i cho ng#$i h)c nhi-u h(ng thú và ni-m vui tìm 

tòi, suy nghE. 'TTT !em l3i hi+u qu4 kinh t1 cao, ch9 c?n m6t giáo viên giPi có th2 

gi4ng cho hàng nghìn ng#$i; có th2 dJ dàng m$i gi4ng viên, chuyên gia n#@c ngoài 

gi4ng d3y v@i chi phí không !Ft...  
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Nh# v%y, 'TTT giúp nâng cao quy mô và ch/t l#0ng !ào t3o, làm gi4m 

chênh l+ch v- c" h6i h)c t%p giAa ng#$i giàu và ng#$i nghèo, giAa nông thôn và 

thành th7, giúp giáo d8c Vi+t Nam h6i nh%p nhanh h"n v@i th1 gi@i. 

2. Ch4n chGnh ho+t 92ng liên k0t 9ào t+o t* xa 

(Ngu=n: http://vietnamnet.vn/giaoduc/tintuc/2004/08/228172/) 

#ó là nhi8m vB trAng tâm B2 GD-#T chG 9+o các 9Ha phC1ng th/c hi8n 

trong nEm hAc này 9>i v;i h8 giáo dBc không chính quy. 

B6 GD-'T l#u ý: Các !7a ph#"ng c?n t5ng k1t rút kinh nghi+m, có bi+n pháp 

c8 th2 !2 khFc ph8c nhAng y1u kém trong công tác qu4n lý; t ng c#$ng h)c li+u, 

thi1t b7 d3y h)c nh&m !4m b4o ch/t l#0ng và hi+u qu4, !Dc bi+t là các khoá !ào t3o 

b=i d#Gng giáo viên b&ng hình th(c h)c t* xa.  

'<i v@i các trung tâm, các c" s> b=i d#Gng ngo3i ngA, tin h)c, b=i d#Gng v n 

hoá, nghi+p v8, kinh t1, kM thu%t c,a các B6, ngành, !oàn th2, các t5 ch(c, cá nhân 

ho3t !6ng trên !7a bàn !-u ph4i ! ng ký và ch7u sB qu4n lý c,a các S> GD-'T. B6 

cho phép: Ngoài vi+c c/p !6 A, B, C, c n c( yêu c?u phát tri2n kinh t1-xã h6i !7a 

ph#"ng và nhu c?u ng#$i h)c, có th2 m> các l@p b=i d#Gng ngo3i ngA, tin h)c 

chuyên ngành, kM thu%t viên tin h)c, công ngh+ thông tin-viJn thông. 

Tuy nhiên, B6 GD-'T yêu c?u t ng c#$ng công tác qu4n lý, ch9 !3o, ki2m 

tra, giám sát các c" s> có t5 ch(c b=i d#Gng ngo3i ngA, tin h)c, b4o !4m có !6i ng: 

giáo viên !, trình !6, d3y h)c theo !úng ch#"ng trình quy !7nh.     

'1n nay, c4 n#@c có 300 trung tâm b=i d#Gng ngo3i ngA, tin h)c, cùng m#$i 

trung tâm !ào t3o t* xa c,a các tr#$ng 'H. S< h)c viên h)c ch#"ng trình b=i d#Gng 

ngo3i ngA A, B, C là 300.000 ng#$i; s< dB b=i d#Gng tin h)c A, B, C là 

250.000 ng#$i, và 100.000 sinh viên !ang theo h)c ch#"ng trình 'H t* xa. M6t s< 

t9nh, thành ph< trong n m h)c qua !ã làm t<t vi+c t5 ch(c thi và c/p ch(ng ch9 ngo3i 

ngA là: H4i Phòng, Khánh Hoà, 'à NLng, TP.HCM, C?n Th", Phú Th), Phú Yên...   
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#ÀO T$O TR%C TUY&N – M T HÌNH TH-C H"C 

TIP HJU HI)U TRONG T'KNG LAI 

Nguy!n "#c Hi$p 

GV THPT Chuyên Tr%n "'i Ngh(a-TP HCM 

 

'ào t3o t* xa !ã có t* lâu qua các ph#"ng ti+n khác nhau nh# gKi th#, truy-n 

hình… nh#ng t* khi có Internet thì ph#"ng ti+n ch, y1u !#0c áp d8ng trong !ào t3o 

t* xa là Internet và các ph?n m-m hI tr0 trên n-n Web và góp ph?n hình thành m6t 

hình th(c d3y và h)c m@i : “9ào t+o tr/c tuy0n (e-learning)”. Hi+n nay, !ào t3o t* 

xa và e-learning v.n ti1p t8c phát tri2n m3nh > khFp các tr#$ng !3i h)c trên th1 gi@i. 

B4ng d#@i !ây so sánh các ho3t !6ng c,a th?y giáo trong d3y h)c truy-n 

th<ng v@i các ho3t !6ng mà ng#$i th?y giáo !ã "truy-n" vào bài gi4ng e-learning 

thông qua các ph#"ng ti+n Internet :   

 

 

Ho+t 92ng c?a GV Th7 hi8n trên máy tính hoLc trình chi0u 

Thuy1t gi4ng Ghi âm và phát l3i d#@i d3ng các file audio (mp3)  

'#a ra các câu hPi g0i 

m>  
Hi2n th7 các câu hPi, v/n !- mang tính ch/t g0i m> 

Vi1t b4ng Hi2n th7 các !o3n v n b4n, n6i dung chính c,a bài gi4ng

Làm thí nghi+m Hi2n th7 video mô phPng các thí nghi+m, các ho3t !6ng 

t#"ng tác giAa GV và HS... 

Trình bày các hình 4nh Hi2n th7 các hình 4nh trBc quan, video, audio, flash... 
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Hi+n t3i trên th1 gi@i phong trào xu/t b4n các course h)c m>, miJn phí (Open 

Course Ware - OCW) ngày càng phát tri2n m3nh. Các course h)c th#$ng !#0c l/y 

ra t* ch#"ng trình gi4ng d3y c,a các tr#$ng !3i h)c. '?u tiên là các tr#$ng !3i h)c 

> MM (tiên phong là MIT), sau !ó !1n các tr#$ng !3i h)c khác > MM, Nh%t, Trung 

Qu<c và Pháp. Sau !ây là danh sách các tr#$ng !ã công b< cung c/p h)c li+u m> 

(OCW).  

Danh sách các trCFng cung c4p hAc li8u mD  

1. Massachusette Institue of Technology – MIT 

Website: http://ocw.mit.edu/index.html MIT là tr#$ng h)c hàng !?u th1 gi@i v- 

công ngh+. MIT !ã công b< trên 1000 cours h)c. 'ây là ngu=n tài nguyên vô 

cùng quý giá cho các tr#$ng trên toàn th1 gi@i c:ng nh# > Vi+t Nam. 

2. Các tr#$ng !3i h)c công ngh+ c,a Pháp (ParisTech), Website: 

http://graduateschool.paristech.org. ParishTech là t%p h0p c,a 11 tr#$ng h)c 

công ngh+ uy tín nh/t t3i Pháp.   

3.  Fulbright Economics Teaching Program OCW t3i Vi+t Nam, Website: 

http://ocw.fetp.edu.vn  

4. John Hopkins University, Website: http://ocw.jhsph.edu/ 

5. Keio University, Website: http://ocw.dmc.keio.ac.jp/  

6. Utah State University, Website: http://ocw.usu.edu/Index/ECIndex_view 

7. Tokyo Institute of Technology, Website: http://www.ocw.titech.ac.jp 

8. Osaka University, Website: http://ocw.osaka-u.ac.jp 

9. University of Tokyo, Website: http://ocw.u-tokyo.ac.jp 

trBc quan 

Ki2m tra Các d3ng bài thi trFc nghi+m, các bài t%p > nhà... 

... ... 
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10. Waseda University. Website: http://www.waseda.jp/ocw/index.html 

11. Các tr#$ng !3i h)c c,a Trung Qu<c, Website: 

http://www.core.org.cn/cn/jpkc/ 

12. '3i h)c m> Anh - Open University of UK, Website: 

http://oci.open.ac.uk/pressrelease.html  

VietNam OCW:  

http://www.voice.net.vn; http://www.ocwconsortium.org/; 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/ 

Xin !"n cK vài ví d8 : 

- R tr#$ng TH Qu<c t1 Nam SàiGòn (VHS) 

- R 'H RMIT 

- R m6t s< l@p h)c trBc tuy1n do cá nhân các GV thành l%p : 

www.ePhysicsvn.com, www.thaytro.com, www.abcdonline.vn... 

Ngoài ra còn nhi-u Website d3y h)c theo hình th(c elearning khác trong n#@c : 

1. EVietnam Group http://courses.evietnamese.net/  

2. Khoa qu4n tr7 kinh doanh - '3i h)c 'à NLng 

http://www.dbavn.com/elearning/ 

3. '3i h)c M> TPHCM http://elearning.ou.edu.vn/  

4. Vi+n Khoa h)c và Công ngh+ - Phân vi+n TPHCM http://elearning.ioit-

hcm.ac.vn/ 

5. Khoa qu4n tr7 & du l7ch - '3i h)c Ngo3i ngA http://web.hufs.edu.vn/fmt/ 

6. Trung tâm Thông tin Th# vi+n - '3i h)c Ngo3i ngA Hà N6i 

http://lic.hufs.edu.vn/ 

7. '3i h)c S# Ph3m Hà N6i http://elearning.dhsphn.edu.vn/ 

8. Khoa Nh%t - '3i h)c Ngo3i ngA http://web.hufs.edu.vn/jp/ 
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9. Ephysics http://www.ephysicsvn.com/  

10. '3i h)c Ngo3i NgA - Foundation Studies Department 

http://www.fsdhufs.org/moodle/ 

11. C5ng b=i d#Gng s# ph3m cho giáo viên kM thu%t 

http://www.dbavn.com/elearning/ 

12. '3i h)c Công ngh+ - '3i h)c Qu<c Gia http://fotech.vnu.edu.vn/courses/ 

13 Khoa CNTT- 'H hoa H)c TB Nhiên-'HQGTPHCM 

http://courses.cs.hcmuns.edu.vn/  

14 '3i h)c Th,y l0i http://baigiang.wru.edu.vn/baigiang/ 

15 '3i h)c MP - '7a Ch/t http://www.humg.edu.vn/thtd/ 

16 VietMaths.NET http://www.vietmaths.net/ 

17 Khoa CNTT – '3i h)c C?n Th" http://elcit.ctu.edu.vn/ 

18 Hóa h)c ph5 thông http://www.hoahocphothong.com/moodle/ 

19Công ty !i+n lBc s< 2 http://e-learning.pc2.com.vn/ 

20 '3i h)c xây dBng http://www.uce-hn.edu.vn/moodle/ 

D#@i !ây, xin !#0c gi@i thi+u qua m6t s< ph?n m-m hI tr0 vi+c so3n th4o bài 

gi4ng trên n-n Web (web based learning) khá hAu ích, dJ dùng và tuân th, các 

chuHn v- elearrning :  

1. eLearning XHTML editor (EXE-1.0) : 'ây là ph?n m-m mã ngu=n m>)  

Website: http://exelearning.org/.   
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ELearning XHTML editor (eXe) là m6t công c8 xây dBng n6i dung !ào t3o 

(authoring) !#0c thi1t k1 ch3y trên môi tr#$ng web !2 giúp !G các giáo viên và các 

tr#$ng (THPT, 'H và C')  trong vi+c thi1t k1, phát tri2n và xu/t b4n các tài li+u 

d3y và h)c trên web mà không !òi hPi ng#$i so3n ph4i thành th3o v- HTML, XML 

hay các (ng d8ng xu/t b4n web rFc r<i khác. 

Công c8 mã ngu=n m> này !#0c phát tri2n b>i 'H New Auckland - New 

Zealand. Giáo viên có th2 phát tri2n các bài gi4ng !i+n tK offline (không c?n k1t n<i 

vào m3ng Internet) sau !ó xu/t ra d#@i d3ng các trang Web hoDc m6t gói tuân theo 

chuHn SCORM hoDc IMS Content Packaging. 

 

2. Hot Potatoes (Công c8 t3o bài ki2m tra v@i nhi-u hình th(c). 

Website: http://www.halfbakedsoftware.com/ 
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Ph?n m-m này miJn phí, hI tr0 r/t nhi-u !7nh d3ng câu hPi: !i-n vào chI 

tr<ng, TrFc nghi+m nhi-u lBa ch)n, kéo/th4.... B3n có th2 !#a các bài ki2m tra !ã t3o 

xong lên m3ng r/t dJ dàng. Tuy nhiên, ph?n m-m hI tr0 chuHn ch#a t<t.   

 

 

3. CourseGenie  

Website: http://www.coursegenie.com/index.htm.  

'ây là công c8 giúp t3o bài gi4ng có tính t#"ng tác cao ngay trong MS Word, 

r/t ti+n l0i cho m)i ng#$i. Công c8 n5i b%t v@i kh4 n ng hI tr0 chuHn: chuHn 

SCORM, IMS QTI, SENDA. Ngoài ra công c8 c:ng có tính t#"ng tác cao v@i các 

h+ th<ng khác trên th1 gi@i nh# BlackBoard, WebCT, LRN Toolkit. 

Còn nhi:u ph n m:m so%n thCo bài giCng elearning theo chuAn SCORM khá 

lí thú và hi.u quC, nh"ng do th3i gian cho phép trình bày có h%n, tôi xin $"#c t%m 

d1ng ph n tham lu=n t%i $ây và mong có dDp $"#c trao $+i thêm cùng quý vD $ã 

quan tâm v: $: tài này trong th3i gian t<i. 
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GIMI THI)U CH'KNG TRÌNH: TRAINING ONLINE 

Nguy n Thành Nhân 

Trung tâm !ào t"o Công ngh# m"ng Cisnet 

 

Trung Tâm !ào T"o CISNET xin gi$i thi#u v% ch'(ng trình )"o t"o 

Training Online (TOL)- ph'(ng pháp  )ào t"o hi#n )"i, tiên ti*n trên th* gi$i và 

)ã xu+t hi#n t"i Vi#t Nam. 

I) Gi i thi!u TOL: 

CISNET là trung tâm áp d ng ph!"ng pháp h#c t$p Training Online l%n &%u 

xu't hi(n t)i Vi(t Nam v*i công ngh( v!+t tr,i giúp h#c viên h#c t$p tr-c quan các 

n,i dung bài gi.ng &!+c mô ph/ng t0 th-c t1 Doanh Nghi(p. 

H( th2ng Training Online cho phép h#c và th-c hành nh! th$t. Là m,t h( 

th2ng &ào t)o tr-c tuy1n hi(n &)i, tiên ti1n trên th1 gi*i nâng cao kh. n3ng h#c 

m)ng, l$p trình và th-c hành th-c t1 hoàn thi(n trên mô hình &ào t)o hi(n nay. H( 

th2ng này s4 là công c  &5c l-c h6 tr+ cho H#c viên v0a h#c t$p, ki7m tra và thi l'y 

các Ch8ng ch9 Qu2c t1.  
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II) M%c tiêu: 

M c tiêu c:a h( th2ng là cung c'p, &ào t)o và chia s; ki1n th8c v< khóa h#c 

m)ng và l$p trình web, &.m b.o cho h#c viên ngu=n tài nguyên tri th8c CNTT v>ng 

ch5c và &%y &:. H#c viên hoàn toàn ch: &,ng trong công tác h#c t$p c:a mình, có 

th7 h#c t$p ? b't c8 &âu có k1t n2i m)ng Internet, không b@ .nh h!?ng &1n công vi(c 

khác mà vAn &.m b.o s- hi7u sâu bi1t r,ng v< CNTT &7 theo k@p nh@p s2ng n3ng 

&,ng, qu2c t1 hóa hi(n nay. Vi(c &!a các bài gi.ng Training online cBng nhCm m? 

r,ng cho các b)n h#c viên ? các t9nh thành, vùng mi<n xa ch!a có &i<u ki(n tham 

gia h#c t$p t)i CISNET. 

III) H! th&ng Bài gi'ng: 

Giáo trình bài gi.ng &!+c chuDn hóa b?i nh>ng gi.ng viên giàu kinh nghi(m 

th-c t1, &!+c công nh$n c:a Microsoft. Giáo trình &!+c biên so)n r't &%y &: và 

phong phú v*i n,i dung &i t0 các ví d  th-c t1 doanh nghi(p và bám sát giáo trình 

chính th8c c:a Microsoft. H( th2ng bài gi.ng &!+c xây d-ng v*i công ngh( v!+t 

tr,i bao g=m 3 kE n3ng chính: th-c hành lab tr-c tuy1n, lý thuy1t, testing… 

IV) Chi phí, h(c phí Training Online: 

Chi phí cho m,t khóa h#c tr-c tuy1n s4 gi.m &i r't nhi<u (ch9 t0 30% - 50% 

chi phí so v*i khóa h#c t)i ch6) nh!ng vAn cho ch't l!+ng t2t nh't. Ngoài ra, h#c 

viên vAn có th7 ti1p thu &%y &: 100% ki1n th8c v< Lab thông qua ch!"ng trình 

Training Online CISNET t)i www.cisnetonline.net  

V) Qui trình )ào t*o online: 

Ch!"ng trình &ào t)o online &!+c th-c hi(n hoàn toàn thông qua Internet 

bCng vi(c h#c và th-c hành lab trên h( th2ng máy .o.  

Qui trình &ào t)o online hoàn toàn không khác qui trình &ào t)o qu2c t1 t)i 

Cisnet. Tuy nhiên, chúng ta s4 ti1t ki(m &!+c r't nhi<u thFi gian, s8c kho; và ti<n 

b)c cBng nh! hi(u q:a và ch't l!+ng &ào t)o &!+c nâng cao. 

Website: http://www.cisnetonline.net  


