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THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Câu chuyện về mối quan hệ giữa giáo dục, COVID-19 và công nghệ không ngừng 
được nhắc đến trong những tháng vừa qua: đại dịch đã thay đổi cuộc sống của 
chúng ta và làm cho các trường học đóng cửa, chuyển sang áp dụng  phương pháp 
dạy và học từ xa. Sự gián đoạn gây ra do đại dịch buộc lãnh đạo nhà trường nhanh 
chóng tìm cách để đảm bảo cho học sinh tiếp tục học tập. Các nhà giáo dục trên 
toàn cầu, bao gồm cả những người đối diện với muôn vàn khó khăn đã đứng lên đối 
diện với thách thức.

Cuốn sổ tay này chứa đựng những ý tưởng và quan điểm có giá trị từ 3 phần của 
chuỗi hội thảo trực tuyến tập trung vào người học: Thu hẹp khoảng cách trong học từ 
xa. Quan điểm của Lỗ Tấn, một nhà văn Trung Quốc của thế kỷ 20, gói gọn nội dung 
của các hội thảo một cách khéo léo: 

Thế gian vốn chẳng có đường. Vì người đi mãi nên thành đường thôi.

Các bài trình bày của các báo cáo viên và thảo luận ở phần hội thảo đầu tiên (Làm 
việc với cộng đồng) đã phản ánh cách các bên liên quan đã cùng nhau làm việc và huy 
động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh ở những nơi thiếu nguồn lực tiếp tục học tập 
trong khoảng thời gian khó khăn này. Phần thứ hai (Sử dụng các công cụ kỹ thuật số) 
đã mang lại những ví dụ nổi bật chứng minh cho việc sử dụng công nghệ theo cách 
xem xét hoàn cảnh của người học cũng như ưu tiên sự tham gia và kết quả học tập 
của học sinh. Các công cụ kỹ thuật số có thể là mối lo ngại đối với những người có 
ít tiếp cận với truy cập máy tính và Internet nhưng ở phần hội thảo thứ ba (Làm mới 
lại Công nghệ cũ) đã chỉ ra được cách làm thế nào việc học từ xa có thể sử dụng được 
với các thiết bị công nghệ cũ. 

Hơn bao giờ hết, việc tiếp cận công nghệ đã và đang trở nên quan trọng trong quá 
trình dạy học. Thật không may, sự chia cắt kỹ thuật số là có thật, tồn tại rộng khắp 
và đang tăng với tốc độ đáng báo động. Khoảng cách trong học từ xa phải được chú 
trọng khắc phục để học sinh tiếp tục học tập trong tình hình đại dịch. Cách mà các 
báo cáo viên trong các hội thảo trực tuyến thực hiện đã chứng minh cho sự tháo vát 
phi thường và quyết tâm kiên định để đảm bảo rằng học sinh được tiếp tục học tập 
thậm chí trong những hoàn cảnh bất lợi. Cuốn sổ tay sẽ mang đến cho các bạn cơ 
hội để hiểu kỹ hơn những ví dụ của họ để các bạn mong đợi có thể tìm kiếm được 
nhiều cách hơn để vượt qua thử thách trong quá trình giáo dục do đại dịch gây ra. 
Thông qua những sáng kiến ý nghĩa, chúng tôi hi vọng rằng các nhà giáo dục sẽ có 
thể có những bước tiến quan trọng, vượt qua những khó khăn do khủng hoảng và 
đảm bảo cho học sinh có một tương lai tươi sáng.

Carmela C. Oracion
Giám đốc, Trung tâm phát triển giáo dục Ateneo

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại COVID, các nhà giáo dục đang đối diện với cả thách thức lẫn cơ hội và 
có thể nói rằng không chỉ COVID-19 mà biến đổi khí hậu và sự gián đoạn do công nghệ 
đang thách thức các quan điểm mà chúng ta đang biết về giáo dục phổ thông.

Đã có hơn một tỷ học sinh, hầu hết ở các nền kinh tế đang phát triển mất cơ hội được 
đến trường. Các khái niệm như “thất học”, “trường học kết hợp” và “vấn đề sức khỏe 
tâm thần” là những thuật ngữ dần trở nên phổ biến. Thuật ngữ “Xây dựng lại tốt hơn” 
bao hàm cả chiến lược phục hồi và đổi mới.

Vâng, việc học trực tuyến là một giải pháp nhưng chỉ có học trực tuyến thì vẫn chưa 
đủ. COVID-19 đã phơi bày sự bất bình đẳng số trên diện rộng giữa các quốc gia và 
trong chính bản thân mỗi quốc gia; thậm chí đối với các quốc gia có thu nhập cao như 
Singapore, học sinh cũng gặp khó khăn về tài chính trong tiếp cận học trực tuyến. Ở 
Malaysia, một học sinh đã ngủ trên cây để có kết nối Internet làm kiểm tra trong khi 
một nhóm học sinh khác lại tham dự lớp học trên cầu treo. Ở Philippines, một học sinh 
đã chơi trò chơi trên điện thoại để kiếm “kim cương” ảo đổi máy tính bảng, cùng lúc đó 
nhiều học sinh ở Indonesia nhặt rác thải nhựa bán để mua kết nối Wifi.

Nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã cho thấy sự linh động của mình trong 
việc đảm bảo việc học cho học sinh trong giai đoạn khó khăn này. Trong cuốn sổ tay 
này, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện điển hình sáng tạo và làm thế nào để các nhà 
giáo dục thu hẹp khoảng cách trong học trực tuyến từ việc cung cấp thiết bị kỹ thuật 
số và Internet cho học sinh đến việc chuyển đổi công năng của các thiết bị cũ hơn như 
điện thoại bàn và đài radio phục vụ viêc học.

Điều quan trọng là chúng ta không thể để đại 
dịch COVID-19 ngăn cản việc phát triển nghề 
nghiệp của giáo viên. Trong thời kỳ mới này 
chúng ta nên tiếp tục chia sẻ các ý tưởng đổi 
mới phù hợp và những phương pháp thực hiện 
tốt nhất để hướng dẫn và truyền cảm hứng cho 
đội ngũ lãnh đạo nhà trường và giáo viên. Tôi 
xin giới thiệu đến các bạn cuốn sổ tay này, nó 
có thể được sử dụng như một cuốn sách tham 
khảo, một tạp chí trên hành trình xây dựng mọi 
thứ trở lại tốt đẹp hơn.

S. Gopinathan
Chuyên gian tư vấn học thuật, 
The HEAD Foundation
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Đúng là đại dịch này là cơ hội để chúng 
ta nhìn nhận lại và phát triển các quy 
trình giáo dục,  và cũng không may 
rằng những thách thức trong các môi 
trường dễ bị tổn thương cũng rất lớn. 
Tuy nhiên, những biện pháp can thiệp 
và giải pháp để đối phó với cuộc khủng 
hoảng này không quá phức tạp và đòi 
hỏi công nghệ cao; những sáng kiến 

LỜI MỞ ĐẦU

Lãnh đạo nhà trường và 
đội ngũ giáo viên ở tuyến đầu 

Việc đóng cửa trường học do COVID-19 
đã đặt áp lực lên những người đang ở 
tuyến đầu giáo dục trên toàn thế giới, 
buộc họ phản ứng kịp thời với sự gián 
đoạn không lường trước được trong 
hoạt động dạy học. Không ngạc nhiên 
rằng, đại dịch đã gia tăng sự bất bình 
đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng 
và các nhà giáo dục trong môi trường 
bất lợi đã vật lộn tìm cách để tạo nên 
giáo dục chất lượng giữa những thay 
đổi phức tạp. Sự khan hiếm các nguồn 
lực đã cản trở việc học từ xa, nhiều 
giáo viên thiếu các kỹ năng kỹ thuật số 
và hoàn cảnh gia đình ở một số cộng 
đồng dân dư không thuận lợi cho việc 
học tập của học sinh.

Theo UNICEF (2021), trẻ em trên thế 
giới đã mất hơn 1,8 tỷ giờ học trực tiếp 
do nhiều khu vực phong tỏa bởi đại 
dịch COVID-19. Khi hàng ngàn người 
tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến 
“Thu hẹp khoảng cách trong học từ xa” 
được hỏi về quan điểm của họ về mức 
độ học sinh tiếp nhận kiến thức thông 
qua học tập từ xa, 51% trả lời rằng học 
sinh chỉ tiếp nhận được khoảng 50% 
so với học trực tiếp ở trường. Những 
người tham gia cũng nghĩ rằng sự kém 
hiệu quả của học từ xa có thể là kết 
quả của việc thiếu tài liệu và thiết bị 
giảng dạy (33%), giáo viên thiếu đào 
tạo bài bản trong sử dụng cả các công 
nghệ mới và cũ (31%), một số giáo viên 
và học sinh thiếu động lực (21%) và 
giáo dục không nhận được ưu tiên của 
chính phủ một cách liên tục trong cuộc 
chiến chống lại vi rút (15%). Kết quả 
từ những cuộc thăm dò không chính 
thức bên lề các hội thảo trực tuyến 
cũng phù hợp với nhận định của nhiều 
nhà giáo dục rằng học sinh không có 
tiến bộ nhiều khi học ở nhà, đặc biệt ở 
những nơi thiếu sự hỗ trợ đối với giảng 
dạy từ xa.

của lãnh đạo và giáo viên các trường 
đề cập đến trong cuốn sổ tay này đều 
có thể thực hiện được, có bối cảnh cụ 
thể và sáng tạo trước các tình huống 
xảy ra. Sự tàn phá do COVID-19 còn 
rất lâu nữa mới kết thúc và việc đóng 
cửa trường học do dịch bệnh còn kéo 
rất dài ở một số nơi. Việc ngồi mơ 
mộng rằng chúng ta sẽ sớm quay trở 
lại quá trình dạy học trực tiếp, dựa 
trên lớp học và theo kế hoạch như 
trước COVID-19 có thể sẽ không thực 
tế. Lãnh đạo nhà trường và giáo viên 
là lực lượng tiên phong trong khủng 
hoảng giáo dục này càng phải phản 
ứng với sự gián đoạn một cách kịp 
thời để học sinh có thể tiếp tục học 
tập trong suốt những thời điểm đầy cố 
gắng này. Thông qua những sáng kiến 
được thúc đẩy bởi mối quan tâm sâu 
sắc đến phúc lợi và tương lai của học 
sinh, những khoảng cách trong tiếp 
cận giáo dục có chất lượng có thể được 
thực hiện bằng nhiều phương thức cụ 
thể.

Lãnh đạo nhà trường 
và giáo viên là lực lượng 
tiên phong trong khủng 
hoảng giáo dục này càng 

phải phản ứng với sự 
gián đoạn một cách kịp 
thời để học sinh có thể 
tiếp tục học tập trong 
suốt những thời điểm 

đầy cố gắng này.

Trẻ em trên thế giới 
đã mất hơn 1,8 tỷ giờ 
học trực tiếp do nhiều 
khu vực phong tỏa bởi 

đại dịch COVID-19. 



Tiến sĩ Yolanda Marin-Gonzales là Hiệu trưởng của Trường 
Trung học quốc gia Capas,  Philippines. Là một nhà nhà lãnh đạo 
tận tâm, bà đã được công nhận là Hiệu trưởng Xuất sắc cấp tỉnh và 
cấp Quốc gia của Sở Giáo dục giai đoạn 2014-2021. Bà cũng là sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc từ Đại học Bang Tarlac, Philippines.

Tiến sĩ Nguyen Thị Thu Trang là Giám đốc Trung tâm 
Giáo dục STEM, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
(Trường ĐHSP TPHCM ), chịu trách nhiệm về thiết kế và thực hiện 
các khóa đào tạo giáo viên về Giáo dục STEM. Cô Trang cũng là 
giảng viên của Khoa Hóa học, Trường ĐHSP TPHCM. Cô tốt nghiệp 
Tiến sĩ chuyên ngành Hóa vật liệu tại Đại học Birmingham, Vương 
quốc Anh.

Cô Lou Sabrina Ongkiko là một giáo viên trường công lập 
với nhiều giải thưởng ở Trường Tiểu học Culiat, Philippines. Trong 
số các giải thưởng nhận được, cô đã giành giải thưởng Giáo viên 
xuất sắc nhất của Sở Giáo dục. Với niềm đam mê về giáo dục, cô 
đã tham gia diễn thuyết ở nhiều diễn đàn như các hội thảo của 
UNESCO ở Bangkok và Paris. Sabrina ủng hộ việc trao quyền cho 
giáo viên thông qua hoạt động kể chuyện – khuyến khích và mở ra 
cánh cửa cho các giáo viên khác phản ánh và chia sẻ những câu 
chuyện của chính họ.

Giáo sư Yeap Ban Har từng giảng dạy ở Học viện Giáo dục 
Quốc gia Singapore gần một thập kỷ cho đến năm 2010.  Ông hiện 
đang là Giám đốc Chương trình Giảng dạy và Phát triển Giáo viên 
ở Trường Pathlight, Singapore và Trường quốc tế Anglo Singapore, 
Thái Lan. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Giáo dục Toán. Trước đại 
dịch, ông đã đi đến nhiểu quốc gia trên Thế giới để giúp đội ngũ 
giáo viên Toán xem xét lại các hoạt động trong lớp học để trau dồi 
khả năng học sâu và tính độc lập của người học.

viivi

Ông Eddie A. Alarte là Hiệu trưởng của Trường Trung học 
quốc gia Polo, Philipines và Chủ tịch Hiệp hội các hiệu trưởng của 
Sở Giáo dục Valenzuale. Với 10 năm kinh nghiệm lãnh đạo nhà 
trường, ông luôn dành ưu tiên cho việc nâng cao năng lực lãnh 
đạo. Ông tin chắc rằng sự đam mê, cam kết và làm việc chăm chỉ là 
những yếu tố chính tạo nên một người lãnh đạo giỏi.

Cô Aury R. Atienza-Santos là một chuyên gia quản lý dự 
án ở Phòng Nghiên cứu và Đổi mới Giáo dục của Tổ chức SEAMEO 
INNOTECH. Cô chịu trách nhiệm về các dự án liên quan đến việc 
sử dụng các thiết bị di động để giáo dục và bồi dưỡng công dân kỹ 
thuật số cho người học ở Đông Nam Á. Cô hiện đang phụ trách phổ 
biến chương trình Hệ thống học tập thay thế của Phillippines, đây 
là một chương trình sử dụng Công nghệ thiết bị di động dành cho 
giáo viên (MT4T 2.0) - đây có thể xem là nguồn tài liệu chính mà 
giáo viên có thể sử dụng.

Ông Oscar Yustino Carascalao là điều phối viên Chương 
trình cấp Chứng chỉ/Phó Hiệu trưởng chương trình Tú tài Quốc tế 
(IB) ở Trường SMA Pradita Dirgantara, một trường trung học nội 
trú đẳng cấp quốc tế ở Indonesia. Ông là một nhà giáo coi trọng sự 
chính trực, phục vụ và sự xuất sắc. Trường kết hợp mô hình Hoạt 
động dịch vụ theo dự án (PBS) cho phép tăng cường các mối quan 
hệ giữa nhà trường với cộng đồng và các bên liên quan bên ngoài. 
Ông cũng có kinh nghiệm tham gia một số chương trình giảng dạy 
quốc tế ở Australia và Malaysia.

Ông Teerawat Luanrit (Dale) hiện đang là Hiệu trưởng 
Trường Buddhajakwittaya (OBEC) ở Thailand. Trước đó, ông là 
một gáo viên rồi trở trở thành Phó Hiệu trưởng Trường Rajadamri 
ở Bangkok. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý, Thạc sĩ 
chuyên ngành Nghiên cứu Giáo dục và đang theo học Tiến sĩ về 
Quản lý giáo dục.

TIỂU SỬ CỦA CÁC BÁO CÁO VIÊN



LẬP KẾ HOẠCH 
VÀ THIẾT KẾ CÁC 
TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP
Sắp xếp các trải nghiệm học tập từ xa tiếp cận được với học sinh là 
một thách thức đối với giáo viên, đặc biệt là khi học sinh thiếu cơ sở hạ 
tầng học tập kỹ thuật số phù hợp và giáo viên thiếu kinh nghiệm thiết 
kế bài học ảo hiệu quả. Trong chương này, chúng ta xem xét cách một 
số trường học xây dựng kế hoạch hành động có tính hệ thống để đánh 
giá nhu cầu cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của học sinh, thiết lập mối quan 
hệ hợp tác sáng tạo vượt qua các giới hạn địa lý và đặt những câu hỏi 
chính xác để lập kế hoạch cho các trải nghiệm học tập từ xa lấy học sinh 
làm trung tâm.

Ông Jaton Zulueta là Giám đốc điều hành và người sáng lập 
Trung tâm Học tập AHA, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ hàng 
ngàn phụ huynh, giáo viên và học sinh ở Philippines trong thời 
gian đại dịch diễn ra. Ông Jaton là một giáo viên, một nhà tổ chức 
hoạt động cộng đồng và cũng là một phát thanh viên đã nhận 
được nhiều giải thưởng. Với những cống hiến của mình, ông Jaton 
vừa được trao giải thưởng của Quỹ Thủ lĩnh Obama. Ông hiện 
đang làm việc cùng với các nhóm giáo dục ở Philippines và nước 
ngoài. 

Chủ trì và điều hành hội nghị:

Tiến sĩ Carmela C. Oracion hiện đang là Giám đốc Trung 
tâm phát triển giáo dục Ateneo. Bà nhận bằng Tiến sĩ Giáo dục 
học theo chương trình cấp bằng kép của Đại học Công nghệ 
Nangyang, Singapore và Đại học London. Với vị trí công việc hiện 
tại, bà tham gia sâu vào việc phát triển các trường công lập ở 
Philippines trong hoàn cảnh hầu hết các trường đều đang đối 
diện với nhiều thách thức. Đa số học sinh theo học tại các trường 
công lập ở Philippines đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn và bà tin rằng một nền giáo dục tốt là chìa khóa để phá 
vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói. Bà quan tâm đến phát triển năng 
lực lãnh đạo nhà trường, phát triển đội ngũ giáo viên và cải thiện 
nhà trường.

Ghi chú của Ban biên tập: Những bài phát biểu trong cuốn cẩm 
nang này là quan điểm của riêng tác giả. Các quan điểm này không 
phải là tiếng nói của các cơ quan giáo dục địa phương hoặc quốc 
gia, các trường học, hoặc tổ chức The HEAD Foundation.

Theo bạn cần cân nhắc điều gì khi lập 
kế hoạch hành động học tập từ xa?

Điều đáng 
suy ngẫm

viii 1

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!
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Hình 1: Kết quả điều tra thể hiện các nguồn lực kỹ thuật số 
của học sinh.

Hình 2: Kết quả điều tra thể hiện sự phổ biến của các ứng 
dụng giữa các học sinh.

Khi các trường học ở Thái Lan đóng cửa chuyển qua 
hình thức học tập từ xa, Trường Buddhajakwittaya đã 
thực hiện mô hình “PAE” để đảm bảo rằng học sinh có 
các nguồn lực và cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp tục 
hoạt động học tập.

1. Lên kế hoạch và chuẩn bị (P)
•  Nhà trường đã thực hiện một cuộc điều tra đối với 

giáo viên, học sinh và phụ huynh để xác định hình 
thức dạy học tốt nhất cần để học sinh có trải nghiệm 
học tập tích cực và giáo viên có trải nghiệm dạy học 
từ xa chuyên nghiệp.

•  Điều tra đã chứng tỏ rằng cách tốt nhất để tổ chức 
các bài học trực là tuyến thông qua các ứng dụng 
tin nhắn như Facebook Messenger và ứng dụng tin 
nhắn phổ biến ở Thái Lan – LINE và thông qua các 
cuộc gọi điện thoại đối với những học sinh không có 
tiếp cận Internet.

1.1  

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho 
việc học tập từ xa
Ông Teerawat Luanrit (Dale) 

Bang Rak, 
Bangkok, Thailand

Trường công lập từ 
lớp 7 đến lớp 12

200 học sinh

23 cán bộ

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường 
Buddhajakwittaya

P lanning & 
preparation
Action
Evaluation

7.4%

87.2%

80.9%

64.9%

12.8%

92.6%

19.1%

35.1%

Điện thoại 
thông minh

Máy tính 
bảng

Máy tính 
bàn 

Máy tính 
xách tay

Sở hữu cá nhân

Sử dụng

Không phải sở hữu cá nhân

Không sử dụng

LINE 
Cuộc gọi 
hình ảnh

LINE 
Chat

Zoom

Google Meet

Messenger 
Cuộc gọi 
hình ảnh

nghĩa là “balo” 
theo tiếng Thái

  PAE –  
“PAG”
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2. Hành động (A)
Khi đã có kế hoạch và chuẩn bị xong, Trường Buddhajakwitaya đã thực hiện 
phương thức học trực tuyến và học thực hành. Thứ hai hằng tuần, giáo viên gặp 
nhau thảo luận về các thách thức và tìm các giải pháp để cùng nhau tháo gỡ.

Trực tuyến: 
Đối với những giáo viên thấy làm việc ở văn phòng hiệu quả hơn có thể 
quay lại trường giảng dạy thông qua Google Meet và Facebook Live. Dale 
đã nỗ lực tham gia các lớp học trực tuyến để theo dõi bài học, quan sát 
giáo viên và học sinh có cần sự hỗ trợ hay không và lường trước các vấn 
đề để giải quyết sớm nhất có thể.

Một giáo viên ở phòng làm việc ở trường đang thực hiện bài giảng điện tử.

Với những nguồn lực hiện có, Trường Buddhajakwittaya thống nhất 5 cách để học 
sinh có thể tiếp cận học tập như sau:

Qua điều tra nhu cầu của học sinh và cơ sở hạ tầng hiện có, Trường Buddhajakwittaya 
đã sử dụng hai phương pháp học tập chính trong thời kỳ đại dịch:

Nhà trường đã liên hệ với Chùa Hua Luamphong, một ngôi chùa gần trường để cung 
cấp máy tính và máy tính bảng cho học sinh và cài đặt wifi miễn phí trong phòng 
Internet cho những giáo viên không có kết nối internet ổn định ở nhà.

Học tập theo nhu cầu  
Học tập thông qua các ứng 
dụng, ví dụ như thông qua 
các clip trên Youtube 
Đối với những học sinh 
mà gia đình chỉ có một 
thiết bị kỹ thuật số, phải 
luân phiên sử dụng hoặc 
đợi bố mẹ đi làm về để 
tham gia các lớp học. 

Học thông qua thực 
hành  
Học sinh học với sách và 
giấy bút 
Giáo viên chuẩn bị các bài 
tập trên giấy để học sinh 
làm ở nhà. 

4

5

Học tập trực tiếp 
Học tại trường 
Học sinh học trực tiếp tại 
trường. Hình thức học này 
không thể thực hiện được 
trong thời kỳ Covid-19. 

Học tập qua truyền hình  
Học qua kênh DLTV 
Kênh truyền hình của chính phủ 
Thái Lan – DLTV – kênh truyền 
hình học tập từ xa đã có sẵn 
trước khi Covid-19 xảy ra. 

Học tập trực tuyến 
Học thông qua Internet 
Học sinh tương tác thật với 
giáo viên. 

1

2

3

HỌC THỰC 
HÀNH 

HỌC TRỰC 
TUYẾN 

THỰC HÀNH GỌI ĐIỆN THOẠI

+

Lời khuyên
Lãnh đạo nhà trường nên tiếp tục dự giờ 
ngay cả trong thời gian học trực tuyến. 
Việc quan sát lớp học là cần thiết để đánh giá 
và cải thiện chất lượng giảng dạy, điều đó còn 
đặc biệt quan trọng trong thời gian học từ xa 
khi cả giáo viên và học sinh đều trong quá 
trình thử nghiệm và áp dụng hình thức học 
tập mới này.
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3. Đánh giá (E)
Để theo sát và đánh giá khả năng hiểu bài của học 
sinh, các giáo viên đã yêu cầu học sinh gửi ảnh các 
bài tập đã hoàn thành bằng điện thoại. Các giáo 
viên sau đó sẽ xem lại các bài tập đã nộp.

•  Đối với những góp ý nhỏ, giáo viên viết góp ý trực 
tiếp lên các bức ảnh bằng việc sử dụng phần mềm 
chỉnh ảnh và gửi lại cho các em học sinh;

•  Đối với những góp ý cần được làm rõ hơn, giáo 
viên gọi cho học sinh để giải thích chi tiết hơn qua 
điện thoại.

Thông qua việc đánh giá các nguồn lực sẵn có của 
học sinh và tạo ra những phương thức khác nhau 
để học sinh tiếp cận việc học từ xa, Dale và Trường 
Buddhajakwittaya tiếp tục khuyến khích học sinh 
với năng lực công nghệ khác nhau có thể tham gia 
các lớp học và các giáo viên thường xuyên liên lạc 
với học sinh để đảm bảo rằng không một ai bị bỏ 
lại phía sau.

Ảnh minh họa về bài tập 
được giáo viên góp ý.

Thực hành:
Học sinh không có kết nối Internet ổn định hoặc không có các thiết bị 
kỹ thuật số đã nhận được các gói học tập như sách, sổ ghi chép và bài 
tập về nhà để học tập một cách độc lập. Nhiều giáo viên đã gọi điện 
thoại hoặc đến thăm nhà học sinh để giải thích các nội dung của gói 
học tập và làm thế nào để sử dụng gói này trong tự học. Đối với những 
học sinh cần hỗ trợ và giải thích, các em có thể gọi cho giáo viên để 
dạy kèm riêng. Nhà trường chi trả chi phí tiền điện thoại cho giáo viên 
trong thời gian học này. 

Cán bộ nhà trường cung cấp các gói học 
tập đến gia đình học sinh.

Một giáo viên gọi điện thoại 
cho học sinh để hỗ trợ hoàn 
thành bài tập.

LIVE
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Để đáp ứng được những nhu cầu này của học sinh, thầy Oscar 
và nhà trường dưới sự giám sát của những nhà hảo tâm đã phát 
triển một kế hoạch hành động. Nhà trường thực hiện:

1. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm xác định những học sinh nào 
không có máy tính và truy cập Internent – hai yêu cầu cốt yếu 
đối với việc học từ xa;

2. Kiểm tra, đối chiếu với danh sách các đối tác tiềm năng có cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật số để hỗ trợ học sinh học từ xa và ở gần nơi các 
em đang sống, bao gồm các Căn cứ không quân, các tổ chức phi 
chính phủ, và các trường lớn hơn;

3. Liên hệ với những đối tác tiềm năng này để sắp xếp các buổi 
họp trực tuyến và đề xuất bản kế hoạch dự kiến và các yêu cầu 
chính thức cho học sinh để sử dụng các cơ sở vật chất của đơn 
vị đối tác vào mục đích học từ xa;

4.  Tiếp tục phối hợp và thảo luận với các đối tác về các vấn đề để 
đảm bảo các nguồn lực cho các em học sinh. 

Học sinh đang học tập ở một cơ sở không quân.Ảnh minh họa các vùng núi cao ở 
Indonesia nơi một số học sinh đang sống.

SMA Pradita Dirgantara là một trường nội trú ở 
Boyolali Regency, Central Java, Indonesia với học sinh 
đến từ 26 tỉnh thành khác nhau. Trong suốt thời gian 
đại dịch, học sinh phải trở về nhà để học từ xa. Đặc 
điểm địa lý rất đa dạng của Indonesia, điều kiện gia 
đình các em khác nhau và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 
cũng không đồng bộ. Đặc biệt, học sinh đến từ các 
tỉnh vùng phía Đông của Indonesia, như Papua, Papua 
Barat và Maluku thiếu máy tính và kết nối Internet tốt 
bởi vì đó là những vùng có địa lý núi cao.

1.2  

Đáp ứng các nhu cầu về tài 
nguyên học tập của học sinh 
một cách có hệ thống
Ông Oscar Carascalao 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

SMA Pradita 
Dirgantara

Boyolali, Central 
Java, Indonesia

Trường THPT tư 
thục

448 học sinh

139 cán bộ giáo 
viên
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Biểu đồ cây ra quyết định
Thầy Osca và nhóm của mình đã tạo ra một biểu đồ để giúp họ quyết định loại 
hình đối tác nào có thể liên hệ để hỗ trợ tốt nhất cho những nhu cầu về cơ sở hạ 
tầng học từ xa của học sinh.

Trường học và Căn cứ 
Không quân 
Trường học liên hệ với 
các trường học, Căn cứ 
Không quân hoặc các tổ 
chức khác để học sinh 
được sử dụng máy tính 
tại các cơ sở này.

Trường học và cơ quan 
nhà nước
Nhà trường xin hỗ trợ 
từ các trường học và cơ 
quan nhà nước khác có 
kết nối Internnet để hỗ 
trợ nơi học cho học sinh 
của mình.

Trường học, tổ chức 
Phi chính phủ và cơ 
quan nhà nước 
Nhà trường yêu cầu các 
đối tác hỗ trợ việc in ấn 
và phân phối các tài liệu 
in ấn. 

Ngân hàng và các nhà 
tài trợ khác
Nhà trường gửi bản đề 
xuất đến ngân hàng và 
các nhà tài trợ khác để 
yêu cầu hỗ trợ máy tính. 

Hội cha mẹ học sinh
Nhà trường yêu cầu hội 
cha mẹ học sinh cung 
cấp địa điểm có kết nối 
Internet.

Có tiếp cận 

Cần hỗ trợ 

Không có tiếp cận 

Ảnh màn hình bài đăng trên Facebook 
của một học sinh.

  Đạt được các mục tiêu 
giáo dục không chỉ là 
trách nhiệm của các 
tổ chức giáo dục mà 
còn là của toàn xã hội 
(các văn phòng ngoài 
ngành giáo dục, tổ 
chức phi chính phủ và 
các tổ chức khác).

- Ông Oscar Carascalao,    
Phó Hiệu trưởng phụ trách chương trình cấp 
chứng chỉ tú tài quốc tế (IB), SMA Pradita 
Dirgantara, Indonesia

“ Lời khuyên 
Xây dựng một thương 
hiệu nhà trường trực 
tuyến là thiết yếu. 
Việc trường SMA Pradita 
Dirgantara gây dựng được 
tiếng tăm là một trường học 
tốt với việc quản lý chu đáo 
đã giúp họ tạo dựng niềm 
tin đối với các nhà tài trợ và 
các đối tác.

Học sinh

Máy tính Internet In ấn các bài tập 

Họ đã làm gì Họ đã làm gì Họ đã làm gì

Phụ huynh bày tỏ lòng biết 
ơn đối với Chỉ huy của Căn 
cứ Không quân ở Jayapura, 
Papua, vì đã trang bị cho con 
mình kết nối Internet trong 
hơn 1 tháng khi khi họ đang 
sửa chữa Internet tại nhà.
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Là một giáo viên, câu hỏi nào bạn nên 
đặt ra khi lựa chọn các công cụ kỹ thuật 
số? Hầu hết thầy cô giáo vất vả với các 
vấn đề cơ bản như làm thế nào để buộc 
học sinh bật camera hoặc làm thế nào 
để có thể đánh giá học sinh trong quá 
trình dạy từ xa. Bên cạnh các nội dung 
đó, các nhà giáo dục cũng nên tận dụng 
cơ hội học từ xa này để tìm hiểu sâu 
hơn việc xây dựng hoạt động học tập kỹ 
thuật số lấy học sinh làm trung tâm. Các 
câu hỏi mà các nhà giáo dục có thể đặt 
ra như là (1) cung cấp câu trả lời xung 
quanh việc tham gia của học sinh và (2) 
cung cấp câu trả lời bên ngoài việc học 
từ xa để mang lại cho học sinh những 
trải nghiệm học tập tốt nhât, ngay cả 
sau đại dịch. 

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn 
mà giáo viên có thể sử dụng khi cấu 
trúc lại các lớp học trực tuyến và quyết 
định sử dụng công cụ kỹ thuật số nào.

1.3  

Ba câu hỏi hướng dẫn thiết kế trải 
nghiệm học tập trực tuyến
Giáo sư Yeap Ban Har

banharmaths

01
Đặt câu hỏi xung quanh 
trải nghiệm học tập của 
học sinh:
a. Tôi có muốn học sinh khám 

phá không?

b. Tôi có muốn học sinh có cách 
học có cấu trúc không?

c. Tôi có muốn học sinh có cơ hội 
thực hành không?

d. Tôi có muốn học sinh đọc/ 
viết/ suy ngẫm lại không?

        Thực hành!
Xác định nhu cầu học sinh cần để học từ xa hiệu quả và những công cụ giáo viên cần 
để dạy học trực tuyến hiệu quả.

Xác định 3 đến 4 đơn vị đối tác có thể cung cấp những nguồn lực này. Họ có thể là 
các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ hoặc các trường học và các trường 
đại học khác.

Xây dựng đề xuất để tìm kiếm đơn vị đối tác.

Thực hành? 
Chia sẽ các phản ánh và tổ chức 
thực hiện trên lớp của bạn với 
các đồng nghiệp! Tham gia trao 
đối và kết nối với cộng đồng giáo 
dục trong nhóm học tập xã hội 
của chúng tôi "Teaching, Leading, 
Learning" trên Facebook.
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Bạn nghĩ đâu là những điều 
cần lưu tâm trong xây dựng kế 
hoạch học từ xa?

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1.  Quan tâm đến các nhu cầu và hoàn cảnh của học sinh.

2.  Xác định những bên liên quan và tổ chức đối tác quan trọng và làm thế nào 
họ có thể hỗ trợ thực hiện các công việc.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?

Điều đáng 
suy ngẫm

Tiếp thu các dữ kiện có thể chuyển 
thành hoạt động học tập ở trình độ 
cao hơn với các công cụ trực tuyến. 
Học sinh không cần giáo viên nói cho 
chúng biết thiết bị, dụng cụ gì cần sử 
dụng cho việc chưng cất phân đoạn 
và thiết lập các dụng cụ đó như thế 
nào. Học sinh cũng không cần giáo 
viên nói cho chúng những gì xảy ra 
trong hệ tiêu hóa của con người. Từ 
ngày chương trình truyền hình trẻ 
em Sesame Street và Bá tước Count 
phát sóng, trẻ em học chữ cái và số 
trên truyền hình, qua các video và 
bây giờ chúng học trên Internet.

Trong khi đại dịch buộc các trường 
học phải thích ứng với phương 
pháp dạy và học mới này, nó cũng 
mang đến nhiều cơ hội để xây dựng 
một môi trường học tập tốt hơn và 
hướng đến một tương lai sau đại 
dịch. Để làm được điều này, giáo 
viên nên tận dụng hoạt động học 
từ xa như là một cơ hội để làm rõ 
vai trò của họ như những nhà giáo 
dục và vai trò của các công cụ trực 
tuyến trong hoạt động học tập của 
mỗi học sinh.

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
03
Đặt câu hỏi xung quanh 
bản chất của thông điệp:
a.  Nó có chứa đựng thông tin 

không?

b. Nó có truyền cảm hứng không?

02
Đặt câu hỏi xung quanh các 
loại hình kết quả học tập:
a. Kết quả học tập là để tiếp thu các 

dữ kiện?

b. Kết quả học tập là để phát triển sự 
hiểu biết?

  Nguyên tắc chung là 
bất cứ thông tin nào 
đều được thực hiện tốt 
nhất thông qua công 
nghệ và bất cứ điều gì 
truyền cảm hứng đều 
được thực hiện tốt 
nhất thông qua con 
người.

-  Giáo sư Yeap Ban Har, Giám đốc Phát triển 
chương trình và giáo viên, Trường Pathlight, 
Singapore

“
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SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ 
KỸ THUẬT SỐ TRONG 
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
Có nhiều công cụ kỹ thuật số có sẵn để hỗ trợ các phương pháp dạy học 
trực tuyến nhưng công cụ nào hữu dụng? Trong phần này, chúng tôi cho 
rằng việc chọn các công cụ kỹ thuật số phù hợp cho lớp học chính là công 
cụ đáp ứng các nhu cầu của học sinh và nâng cao vai trò hướng dẫn và 
cố vấn của giáo viên, chứ không phải chỉ là những công nghệ mới nhất. 
Phương pháp giảng dạy và phương pháp sư phạm lấy học sinh làm trung 
tâm là điều tối quan trọng trong xây dựng một bài học hiệu quả. Nếu rơi 
vào tay một giáo viên tốt thì ngay cả công cụ đơn giản nhất cũng mang lại 
những bài học hấp dẫn và đầy cảm hứng.  

Bạn nghĩ công cụ dạy học kỹ thuật số phù 
hợp có thể hỗ trợ gì cho lớp học của bạn?

Điều đáng 
suy ngẫm

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!

17
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Dạy học truyền cảm hứng: 
Nghiên cứu trường hợp của Jamboard

Jamboard là một công cụ bảng trắng tương tác kỹ thuật số được phát triển 
bởi Google, hoạt động cùng với với Google Workspace. Công cụ này có các 
chức năng học tập cộng tác, cho phép giáo viên và học sinh viết lên tương 
tự như sử dụng bảng trắng trong thực tế và chủ trì các buổi họp trực tiếp.

Jamboard cho phép giáo viên chuyển quyền kiểm soát quá trình học tập 
từ các nhà giáo dục sang chính học sinh, trao quyền cho các em được 
tham gia và trở thành những người học năng động, ngay cả trong giai 
đoạn học từ xa. Giáo viên có thể giao cho học sinh một vấn đề để tìm hiểu 
trên Jamboard. Trên ứng dụng này, học sinh có thể trình bày những kết 
nối và các giải pháp của chính mình như trong thế giới thực, học tập một 
cách tương tác thông qua công nghệ này. Ứng dụng này cũng cho phép 
các giáo viên kiểm tra tiến độ giải quyết vấn đề của học sinh, và yêu cầu 
các em chia sẻ các phương 
pháp và kết quả với các bạn 
còn lại trong lớp. Đây chính 
là một công cụ và phương 
pháp học tập tương tác cho 
phép học sinh chủ động 
trong quá trình học tập của 
mình.

Chỉ vì các bài học được 
thực hiện trực tuyến không 
có nghĩa là chúng biến 
thành những bài giảng 
buồn chán. Bằng việc kết 

2.1

Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để dạy 
học tương tác
Giáo sư Yeap Ban Har 

Google Jamboard là một thiết bị bảng trắng kỹ thuật số cho phép phối 
hợp trực tiếp hoặc từ xa trong mội không gian chung. Các em học sinh 
có thể vạch ra các ý tưởng, giải guyết vấn đề, hoặc phối hợp và đồng 
thời vẽ lên đó.

banharmaths

Nguồn: robbyburns.com

Thông qua kết hợp các công cụ kỹ thuật số phù hợp 
vào thiết kế bài học, các em học sinh có thể được trao 
quyền và tự tạo động lực trong quá trình học tập của 
mình. 

QUÉT ĐỂ HỌC 

Làm thế nào để sử 
dụng Jamboard cho 
việc học tập từ xa

QUÉT ĐỂ HỌC 

Các công cụ và ý 
tưởng hoạt động 
sử dụng Jamboard

  Chúng ta hướng học 
sinh đến việc tiếp cận 
kiến thức, chứ không 
mang kiến thức đến 
cho học sinh. Các bài 
học video có thể cung 
cấp kiến thức. Giáo 
viên dạy học sinh.

-  Giáo sư Yeap Ban Har, Giám đốc phát triển 
chương trình và giáo viên, Trường Pathlight, 
Singapore

“
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hợp các công cụ kỹ thuật số phù hợp 
trong việc thiết kế bài học, học sinh có 
thể chủ động và tự tạo động lực trong 
quá trình học. Trong khi các bài giảng 
ghi hình có thể cung cấp nội dung bài 
cho học sinh, giáo viên vẫn có vai trò 
trong truyền cảm hứng cho học sinh. 
Khi học sinh tự mình  khám phá các vấn 
đề với các công cụ ví dụ như Jamboard, 
giáo viên có thể thực hiện vai trò  trao 
quyền và truyền cảm hứng thông qua 
lắng nghe ý tưởng của các em hoặc tỏ 
ra khiêm tốn khi thỉnh thoảng học sinh 
đưa ra một giải pháp tốt hơn. Khi chúng 
ta thao tác các bài học ảo và kết hợp các 
công cụ trực tuyến, phải luôn nhớ rằng 
giáo viên có thể truyền cảm hứng ngay 
cả khi không sử dụng công nghệ. Điều 
quan trọng là làm thế nào các công cụ 
này giúp hỗ trợ cho quá trình học tập.
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Bốn công cụ kỹ thuật số cho việc học tập tương tác

www.noosphere.academy 

Ashburn Chan 
noosphere.acad@gmail.com

Noosphere

Noosphere là một hệ thống quản lý 
học tập (LMS) cho phép các trường 
học thu thập, tổ chức và chia sẻ 
các tài nguyên dạy và học, và đồng 
thời tạo điều kiện cho học sinh làm 
việc cá nhân hoặc hợp tác. Các em 
có thể trả lời bằng cách viết (chứ 
không chỉ bằng cách đánh máy), 
như viết trên vở, vẽ các đồ thị và 
trả lời miệng, thông qua các bản 
ghi video hoặc các bản ghi âm. Các 
giáo viên có thời gian để đánh giá 
bài tập của các học sinh. Hệ thống 
này cũng có chức năng kiểm tra tự 
động.

Nguồn: Noosphere

www.brainingcamp.com

Brainingcamp

Ứng dụng toán học này có 
các thao tác phổ biến như 
nối các hình khối và ô đại 
số. Với Brainingcamp LIVE, 
giáo viên có thể tổ chức các bài học được phát trực tiếp 
và cung cấp thông tin phản hồi. Trang web cũng tổ chức 
các buổi hội thảo trực tuyến từ các nhà giáo dục toán về 
các chủ đề theo yêu cầu.

Nguồn: brainingcamp

www.mathlearningcenter.org

Math Learning Center

Tập trung vào phương pháp dạy 
học bằng khám phá (inquiry-based 
learning), Math Learning Center có 
một thư viện các công cụ vận dụng 
toán học, các hướng dẫn thực hiện 
cho giáo viên, giảng dạy chương 
trình toán cốt lõi từ mầm non đến 
lớp 5. Chương trình này cũng đã phát 
triển phần mềm Math at Home (làm 
toán ở nhà), một bộ sự tập các nguồn 
học liệu và các hoạt động được thiết 
kế để thu hút học sinh tham gia để 
hiểu sâu sắc toán học qua hình thức 
học từ xa.

Nguồn: Math Learning Center



QUÉT ĐỂ ĐỌC

Hướng dẫn sư 
phạm trực tuyến 
hiệu quả

QUÉT ĐỂ ĐỌC

30 công cụ tốt 
nhất cho việc dạy 
và học từ xa

www.noteshelf.net

Noteshelf

Một ứng dụng ghi chú kỹ thuật số 
được đề xuất bởi Thời báo New York, 
Noteshelf phù hợp cho những người 
sử dụng các file PDF và có thể hỗ trợ 
cho việc vẽ và viết các bài học. Các 
nhà giáo dục có thể mô phỏng và 
chú thích các đồ thị. Ứng dụng này 
có thể sử dụng kết hợp cùng với các 
công cụ chia sẻ đám mây như iCloud, 
Dropbox và Google Drive.

Trên đây chỉ là một trong số các công cụ 
kỹ thuật số hữu ích có sẵn có thể hỗ trợ 
phương pháp học học trực tuyến tương 
tác và lấy học sinh làm trung tâm. Tuy 
nhiên, phải luôn nhớ rằng một bài học 
hiệu quả là bài học giáo viên sử dụng 
những công cụ này để truyền cảm hứng 
cho học sinh, hiểu được rằng công nghệ 
chỉ là một công cụ để đạt được mục 
tiêu: Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo mọi 
học sinh được truyền cảm và được trao 
quyền trong hoạt động học tập.

Nguồn: Noteshelf

Chuẩn bị một bài học kết hợp một hoặc hai công cụ để hỗ trợ phương pháp sư 
phạm kỹ thuật số lấy học sinh làm trung tâm.

       Thực hành!
Hai công cụ dạy học kỹ thuật số nào là hữu ích và phù hợp với bạn nhất?

1.

2.
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Thực hành?
Chia sẽ các phản ánh và tổ chức 
thực hiện trên lớp của bạn với 
các đồng nghiệp! Tham gia trao 
đối và kết nối với cộng đồng giáo 
dục trong nhóm học tập xã hội 
của chúng tôi "Teaching, Leading, 
Learning" trên Facebook.
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Khi Trường tiểu học Culiat ở Philippines phải thích ứng 
với việc học tập từ xa, Trường đã gặp nhiều khó khăn 
trong việc làm thế nào để thực hiện dạy học trực tuyến 
cho các học sinh nhỏ tuổi, hầu hết là ở mức độ thành 
thạo đọc viết thấp, hoặc không có đủ điều kiện để chi trả 
cho Internet trong thời gian dài, với các cuộc gọi video 
băng thông rộng tốc độ cao. Sau khi tiến hành một cuộc 
khảo sát phân tích nhu cầu, nhà trường cùng với một tổ 
chức phi lợi nhuận Trung tâm học tập AHA đã tiến hành 
thử nghiệm một giải pháp mới cung cấp bài học thông 
qua Facebook Messenger, một ứng dụng phổ biến, miễn 
phí, băng thông thấp và trực quan đã được học sinh và 
phụ huynh sử dụng rộng rãi. Học sinh có thể xem lại các 
bài học nếu bỏ lỡ và ứng dụng này cũng đặc biệt hữu ích 
đối với những học sinh không thể tham gia các bài học 
phát trực tiếp do hoàn cảnh gia đình. 

Vì sự an toàn an ninh mạng, các học sinh có thể sử dụng 
tài khoản của phụ huynh để tham gia các lớp học hoặc 
thông báo với phụ huynh rằng chúng đang sử dụng tài 
khoản của riêng mình cho các lớp học. Những trẻ em trẻ 
tuổi hơn cũng sử dụng Messenger Kids vì thế phụ huynh 
có thể kiểm soát việc sử dụng Facebook của con họ.

2.2

Thực hiện các bài học trên 
Facebook Messenger
Cô Lou Sabrina Ongkiko

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Tiểu học 
Culiat

Quezon City, 
Philippines

Trường công lập 
(từ mầm non đến 
lớp 6)

2,221 học sinh

87 cán bộ

Lời khuyên
Tối đa hóa các chức năng của công cụ kỹ thuật số 
và tích hợp nó với phương pháp sư phạm của bạn.
Ví dụ, Sabrina đã bắt đầu sử dụng  chức năng ghi âm 
trên Messenger khi một học sinh nói với cô ấy rằng em 
ấy thấy rất khó để đọc các đoạn trò chuyện bởi kỹ năng 
đọc của em chậm hơn những bạn cùng lớp khác.

03
Tối đa hóa chức năng thăm dò ý kiến để điểm danh và kiểm tra đăng 
nhập của học sinh

Màn hình của lớp học trên Facebook Messenger 
và sử dụng chức năng thăm dò ý kiến (poll).

02
Thiết lập các nội quy trong mỗi nhóm lớp 

Cũng giống như trong lớp học bình thường, việc thiết lập các nội quy cơ 
bản về cách tương tác và sử dụng diễn đàn sẽ đảm bảo học sinh tôn trọng 
nhóm như là một không gian học tập.

01
Tạo tài khoản Facebook chuyên nghiệp và tạo các nhóm trò chuyện 
cho mỗi lớp học

Các phòng trò chuyện (chat room) trở thành các lớp học ảo. Giáo viên bộ 
môn được them vào các nhóm trò chuyện để khi bắt đầu một bài học 
giáo viên chỉ đơn giản gửi các tin nhắn trò chuyện.

Chuẩn bị các bài học trên Facebook Messenger

Kumusta? 
(Em khỏe không?)

• Buhay at masaya 
(Em vẫn còn sống và vui vẻ ạ)

• Buhay pero pagod na 
(Em vẫn còn sống nhưng mệt mỏi ạ)

• Parang zombie na puyat 
(Em mất ngủ và trông như xác sống ạ)



05
Gửi ảnh các mẫu bài tập cho học 
sinh

Ảnh chup bài tập mẫu được gửi đến 
các em học sinh mầm non rồi các 
em trả lời các mẫu bài tập với sự 
giúp đỡ của phụ huynh bằng việc 
điều chỉnh các câu trả lời trên hiện 
thoại thông minh của họ.

06
Tối đa hóa các chức năng ghi âm 
và các biểu tượng cảm xúc 

Bản ghi âm bài giảng của giáo viên 
nhằm cung cấp thêm các hướng 
dẫn và giải thích và để giúp những 
học sinh chán nản trong học tập. 
Chức năng phản ánh cảm xúc của 
Facebook cũng là một phương 
pháp kiểm tra việc hiểu bài của học 
sinh.

04
Đưa nội dung thông tin vào trong kế hoạch dạy 

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tất cả giáo viên đang dạy cùng tiến 
độ, nhà trường chuẩn bị nội dung thông tin để gửi đến các lớp học. Với 
Trường Tiểu học Culiat, giáo viên đã sử dụng nhiều biểu tượng cảm xúc 
(emojis) để cá nhân hóa các thông tin và truyền tải cảm xúc trong những 
thông tin tưởng chừng như khô khan. Việc kết nối cá nhân với học sinh là 
rất quan trọng khi tương tác trên nền tảng kỹ thuật số.

Ảnh chụp màn hình của một đoạn ghi âm trên 
Facebook Messenger và tương tác sử dụng 
biểu tượngcảm xúc. 

Mẫu các bài tập đã hoàn thành được gửi 
đến giáo viên.

07
Tạo một chatbot để hỗ trợ các lớp học và tăng cường tự học 

Sabrina đã tạo ra một chatbot cá nhân có tên Angle để tương tác với các 
em học sinh và hỗ trợ cô trong việc cung cấp các bài học.

Những gì mà chatbot như Angel có thể làm là:

Trở thành một trợ giảng ảo. Ví dụ, Sabrina đã cung cấp hướng dẫn 
trong lớp học chính và các học sinh sẽ truy cập Angel vào thời gian 
rảnh để hoàn thành các nhiệm vụ và bài tập được giao;

Tuỳ chỉnh các vài tập. Sabrina đã mã hóa Angel để bắt đầu các lớp 
học với việc xem lại bài cũ trước khi đưa ra các bài tập;

Tự động chấm điểm và cung cấp thông tin phản hồi tức thì. Giải 
thích lý do cho những câu trả lời đúng và sai;

Học sinh được lựa chọn nói chuyện với giáo viên nếu chúng không 
chắc chắn về nhiệm vụ hoặc nội dung bài học.

Ảnh chụp của Angel – 
chatbot đang hoạt động.

27

Mẫu câu hỏi và phản hồi trực tiếp.

Ano ang gusto mong gawin? 
(Em muốn làm gì?)

• Sumagot (trả lời) Angela sẽ chỉ ra một danh 
sách các hoạt động và học sinh sẽ chọn một 
hoạt động mà các em cần để trả lời. 

• Magpasa (bỏ qua) Các em học sinh có thể chọn 
bỏ qua nhiệm vụ này.

• I-chat si Ma’am là một lựa chọn để nói chuyện 
với giáo viên và Angel sẽ trả lời "Vui lòng nhập 
tin nhắn trong khi tôi gọi cô Sab".  



QUÉT ĐỂ HỌC

Làm thế nào 
để tạo ra một 
chatbot mà 
không có mã hóa

QUÉT ĐỂ KHÁM PHÁ 

Những các khác 
mà chatbot có thể 
hỗ trợ bạn trong 
giảng dạy

Lời khuyên
Lấy học sinh làm trung tâm khi lựa chọn các công cụ học tập 
kỹ thuật số. 

• Sử dụng các công cụ kỹ thuật số mới nhất và đắt nhất có thể 
không phải là những gì tốt nhất đối với cộng đồng nhà trường 
của bạn. Thự hiện điều tra phân tích nhu cầu để biết được nhu 
cầu của học sinh và chọn ra những giải pháp phù hợp.

• Phương pháp sư phạm trực tuyến quan trọng hơn công cụ kỹ 
thuật số sử dụng. Các công cụ kỹ thuật số có thể thu hút và tạo 
cảm hứng cho học sinh dưới bàn tay của một giáo viên có kỹ năng 
nhưng nó sẽ vô nghĩa trong một thiết kế bài giảng không lấy học 
sinh làm trung tâm. Tránh chuyển đổi một cách máy móc phương 
pháp sư phạm dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

• Dạy học sinh về an ninh mạng và kiến thức trực tuyến. Học sinh 
nên được dạy làm thế nào để báo cáo và bảo vệ bản thân từ những 
quấy rối không gian mạng, không tiếp xúc với người lạ trên mạng 
và đảm bảo thông tin cá nhân.

Câu hỏi: Làm thế nào để bạn khuyến khích những giáo viên ngần 
ngại với việc áp dụng các phương pháp sư phạm trực tuyến trở nên 
thoải mái và thành thục với những việc đó?

2.3

Thảo luận: 
Về trường học và sự sẵn sàng đối với kỹ thuật số

ÔNG OSCAR CARASCALAO
Phó Hiệu trưởng phụ trách chương trình cấp chứng chỉ tú tài 
quốc tế (IB), SMA Pradita Dirgantara, Indonesia

Trường chúng tôi đã gửi những giáo viên đang còn 
ngần ngại tham dự các khóa học trực tuyến được cung 
cấp bởi chính phủ. Chúng tôi thảo luận các vấn đề trên 
các diễn đàn giáo viên và khuyến khích việc thường 
xuyên cải thiện các kỹ năng công nghệ.

ÔNG EDDIE ALARTE
Hiệu trưởng, Trường Trung học Quốc gia Polo, Philippines

Thành thật mà nói, ngay lúc đầu thật khó khăn để tất 
cả giáo viên áp dụng công nghệ, đặc biệt là những 
người có thâm niên. Tuy nhiên, qua việc tuyền thông 
thường xuyên, các buổi đào tạo, tập huấn và seminar 
trong chương trình “Learning Action Cell Sessions”, 
các giáo viên đã dần được giới thiệu về những công 
nghệ và dần tiếp nhận sự thay đổi. Một số giáo viên 
cuối cùng cũng yêu thích sử dụng những công cụ này!
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Thực hành?
Chia sẽ các phản ánh và tổ chức thực 
hiện trên lớp của bạn với các đồng 
nghiệp! Tham gia trao đối và kết nối với 
cộng đồng giáo dục trong nhóm học tập 
xã hội của chúng tôi "Teaching, Leading, 
Learning" trên Facebook.
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Câu hỏi: Tại sao hiểu biết về công nghệ trong lớp học là quan trọng 
và làm thế nào để các nhà giáo dục đảm bảo cho tất cả học sinh 
thấy thoải moái với nó?

TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ THU TRANG
Giám đốc, Trung tâm Giáo dục STEM, 
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong lĩnh vực giáo dục STEM, điều quan trọng là để 
học sinh học cách sử dụng công nghệ trong thế giới 
thực tại. Ví dụ, việc tàu vũ trụ hạ cánh xuống sao Hỏa, 
khám phá vũ trụ với các vệ tinh – tất cả những điều này 
sẽ tạo cảm hứng cho học sinh muốn học hơn về công 
nghệ và làm thế nào để áp dụng nó. 

CÔ LOU SABRINA ONGKIKO
Giáo viên, Trường Tiểu học Culiat, Philippines

Là giáo viên, chúng tôi không bao giờ từ bỏ học sinh. 
Tôi gọi điện thoại cho các em học sinh và phụ huynh 
và bày tỏ những điều lo lắng và quan tâm. Tôi đã hỏi 
về hoàn cảnh của họ và về những tơr ngại họ gặp 
phải lúc này và đề nghị giúp đỡ hoặc các đưa ra các 
biện pháp mà hai bên có thể cùng thực hiện để học 
sinh thoải mái sử dụng công nghệ để học.

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!

Bạn nghĩ gì công cụ giảng dạy 
kỹ thuật số phù hợp có thể hỗ 
trợ như thế nào cho lớp học 
của mình?

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1. Công cụ kỹ thuật số phù hợp cho lớp học của bạn là công cụ giúp học 
sinh chịu trách nhiệm về việc học của mình và thúc đẩy sự khám phá và 
tương tác.

2. Công cụ học tập kỹ thuật số cũng cần cung cấp nội dung cụ thể theo môn 
học cho học sinh một cách liền mạch và thu hút.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?

Điều đáng 
suy ngẫm



DẠY VỀ SỨC KHỎE VÀ 
AN TOÀN TRÊN 
KHÔNG GIAN MẠNG
Với việc học tập tập trực tuyến, học sinh và giáo viên đang dành nhiều thời 
gian hơn trên Internet. Việc định hướng an toàn trên không gian mạng có 
thể là mới đối với nhiều học sinh thậm chí là giáo viên những người không 
quen dành nhiều thời gian trên Internet. Bởi vì việc học từ xa yêu cầu các 
nhà giáo dục và học sinh thường xuyên sử dụng không gian kỹ thuật số, 
làm thế nào chúng ta bảo vệ an toàn cho học sinh và đảm bảo cho cộng 
đồng nhà trường học cách để trở thành những công dân kỹ thuật số có 
trách nhiệm? Trong phần này, chúng ta tập trung vào các tài nguyên về 
kiến thức mạng có sẵn để giúp giáo viên học tập và giảng dạy công dân kỹ 
thuật số và giải quyết những câu hỏi quan trọng về cách làm thế nào học 
sinh sử dụng không gian trực tuyến cho việc học tập.

Bạn có nghĩ học sinh và giáo viên có thể có 
trải nghiệm học tập trực tuyến an toàn?

Điều đáng 
suy ngẫm

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!
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Công nghệ di động dành cho giáo viên (MT4T) là một tài nguyên giảng dạy được 
phát triển bởi SEAMEO INNOTECH để tăng cường việc sử dụng công nghệ di động 
trong các nền tảng giáo dục ở Đông Nam Á. Bộ tài liệu này đóng vai trò hướng dẫn 
cho giáo viên sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các thiết bị di động như 
là điện thoại thông minh, máy tính bảng và các ứng dụng kèm theo, làm công cụ 
cho dạy và học trong lớp học cũng như cho việc phát triển nghề nghiệp và xây dựng 
mạng lưới của giáo viên. MT4T hiện đang có phiên bản tiếng Anh nhưng bản dịch 
của các tài liệu đồ họa thông tin và trình chiếu powerpoint về công dân điện tử 
(eCitizenship) sang các ngôn ngữ Đông Nam Á khác đang được tiến hành.

Tài nguyên công dân số do MT4T cung cấp bao gồm:

1. Sách điện tử (e-book) về sức khỏe không gian 
mạng và công dân kỹ thuật số 

-  Các chiến lược về quản lý rủi ro và tối đa hóa các ứng 
dụng công nghệ vào giáo dục.

-  Các chiến lược để giáo viên trao quyền cho học sinh 
với tư cách là người dùng có trách nhiệm về công 
nghệ di động.

-  Các hoạt động trên lớp giúp tăng cường tư duy phản 
biện và trí tuệ cảm xúc xã hội để học sinh trở thành 
công dân kỹ thuật số an toàn và có trách nhiệm.

-  Kết nối với các tài nguyên công dân kỹ thuật số phù 
hợp khác.

3.1

MT4T: Một tài nguyên để giảng dạy về an toàn 
kỹ thuật số và công dân điện tử
Cô Aury R. Atienza-Santos

e-citizenship

E-citizenship

Teaching
Guide

  Thành thục trong việc sử dụng công nghệ kỹ 
thuật số và các nền tảng trực tuyến là chưa 
đủ. Điều này phải đi kèm với trách nhiệm 
khi sử dụng chúng.

-  Cô Aury R. Atienza-Santos, Quản lý dự án,    
SEAMEO INNOTECH

“

MT4T giúp các nhà giáo dụng thông qua:

• Làm phong phú các quan điểm của các nhà giáo dục về tiềm năng và lợi ích của 
các ứng dụng và công nghệ di động trong giáo dục.

• Hướng dẫn họ trở thành những công dân kỹ thuật số có trách nhiệm khi đưa 
công nghệ vào trong lớp học.

• Cung cấp cho họ tài nguyên được tuyển chọn về công nghệ di động và công dân kỹ 
thuật số.

• Hướng dẫn các nhà giáo dục, và sau đó là học sinh của họ về tầm quan trọng của 
công dân điện tử khi các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc từ xa.

2. Các gói học tập dành cho các nhà 
giáo dục

-  Mỗi gói gồm có 1 tài liệu hướng dẫn 
của giáo viên, các bài trình chiếu 
PowerPoint chuẩn bị sẵn.

-  Tài liệu hướng dẫn của giáo viên bao 
gồm các bài học nhỏ mà các nhà giáo 
dục có thể kết hợp vào trong các lớp 
học trực tuyến/từ xa của mình. 
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-  Khung thiết kế học tập 5A giúp các nhà giáo dục lập kế hoạch thu hút học sinh 
thông qua học tập tích cực bằng việc trải qua các giai đoạn sau: 

i.   Hoạt động – Các hoạt động học tập dành cho học sinh mà giáo viên có thể hỗ 
trợ với các hướng dẫn.

ii.  Phân tích – Đặt câu hỏi cho học sinh để hướng dẫn các em trong việc xử lý và 
phản ánh về trải nghiệm học tập của các em sau các hoạt động.

iii. Tóm tắt – Rút ra những nội dung học quan trọng mà giáo viên có thể sử dụng 
để hướng dẫn cho học sinh đạt được kết quả học tập mong muốn. 

iv.  Áp dụng – Cách để học sinh thể hiện những gì mình đã học từ các bài học, ví 
dụ như cài đặt các ứng dụng diệt vi rút để bảo vệ các thiết bị kỹ thuật số của 
mình.

v.  Đánh giá – Các ý tưởng và cách thức để giáo viên đánh giá mức độ hiểu biết 
của học sinh về các khái niệm kỹ thuật số ví dụ như trong các buổi thảo luận 
nhóm và chia sẻ trên lớp.

vi. Phần thưởng: Sự thích nghi – Đề xuất (i) làm thế nào các bài học (các hoạt 
động và tài liệu học tập) có thể được điều chỉnh hoặc sửa đổi phù hợp với 
học sinh trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như thanh thiếu niên và 
người lớn có thể học khác nhau, (ii) làm thế nào để đơn giản hoá các hoạt động 
và (iii) làm thế nào các ứng dụng dạy học kỹ thuật số (như Jamboard, Mural, 
Mentimeter, v.v.v) có thể được sử dụng để xây dựng hoạt động học tập từ xa 
vui vẻ và thích thú.

3.2

Các nội dung thảo luận: 
Thời gian sử dụng màn hình trong việc 
học từ xa

Câu hỏi: Với nhiều học sinh dành quá nhiều thời gian trên màn 
hình trong thời gian học từ xa, làm thế nào để quy định thời gian 
sử dụng màn hình? 

CÔ AURY R. ATIENZA-SANTOS
Quản lý dự án, SEAMEO INNOTECH

Phụ huynh có thể thoả thuận với trẻ về thời lượng 
chúng sử dụng thiết bị ngoài thời gian học trực tuyến. 
Có thể áp dụng các hình thức kiểm soát bên ngoài 
như đặt bộ hẹn giờ trên thiết bị để chắc chắn trẻ sử 
dụng thiết bị ở một thời điểm và khoảng thời gian cụ 
thể và lập kế hoạch cho các hoạt động hằng ngày mà 
không sử dụng các thiết bị kỹ thuật số. Quan trọng 
hơn, phụ huynh và các nhà giáo dục nên làm việc 
cùng nhau để tăng cường tính tự kỷ luật ở trẻ, vì vậy 
tự chúng sẽ hiểu được tại sao việc sử dụng màn hình 
phải được quy định. Thường xuyên nhắc nhở ở nhà 
và phụ huynh làm mẫu cho việc sử dụng màn hình 
đúng cách có thể được nhân rộng ra ở trường bằng 
việc tích hợp các bài học thích hợp.  

QUÉT ĐỂ THĂM 

Trang web 
MT4T

QUÉT ĐỂ THĂM

Trang mạng xã 
hội Facebook 
của MT4T 
và SEAMEO 
INNOTECH

Lời khuyên
Tạo dấu ấn kỹ thuật số tích 
cực là rất quan trọng đối với 
các nhà giáo dục. Với lý do đó, 
xem xét áp dụng mẫu kiểm tra 
“billboard test” trước khi đăng 
bất kỳ điều gì lên mạng. Đặt câu 
hỏi “Nếu thông tin này được 
đăng lên trên bảng billboard 
để mọi người xem, tôi sẽ vẫn 
ổn với nó chứ?”
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GIÁO SƯ YEAP BAN HAR
Giám đốc phát triển chương trình và giáo viên, 
Trường Pathlight, Singapore

Câu hỏi tương tự có thể được đặt ra trong các lớp học 
trực tiếp: Làm thế nào để đặt ra giới hạn đối với thời 
gian nói của giáo viên? Khi quá trình học được tạo nên 
bởi các trải nghiệm học tập khác nhau, có thể là hoạt 
động thực hành, có thể là các hoạt động được hướng 
dẫn bởi công nghệ, cần thiết lập sự cân bằng hợp lý 
giữa sử dụng công nghệ và không sử dụng công nghệ 
trong quá trình học. Chẳng hạn như có thể yêu cầu 
trẻ nhỏ tìm ra những hình khối giống nhau của các vật 
thể quanh nhà – điều này không yêu cầu thời gian sử 
dụng màn hình. Tuy nhiên, các học sinh lớn hơn học 
về một bài văn, ví như một vở kịch của Shakespeare, 
có thể cần xem việc đóng kịch trên Internet và thực 
hiện nghiên cứu trực tuyến cho các nhiệm vụ bài tập 
của chúng. Để tạo ra sự cân bằng, giáo viên có thể yêu 
cầu học sinh viết các cảm nhận của mình trong nhật 
ký. Miễn là giáo viên không chi phối các bài học bằng 
việc nói quá nhiều và cung cấp cho học sinh nhiều trải 
nghiệm mà học sinh nên có, thời gian sử dụng màn 
hình sẽ được cân bằng với các hoạt động không sử 
dụng màn hình.

       Thực hành!
Đề xuất hai hoạt động mà bạn có thể kết hợp vào trong kế hoạch bài dạy của mình 
để thu hút các em học sinh học trong thời gian không sử dụng màn hình: (ví như: 
quan sát thiên nhiên, góp ý các bài viết trên báo, các thí nghiệm thực hành).

1.

2.

Tạo một kế hoạch học tập ở nhà để các em học sinh của bạn có thể đề xuất làm thế 
nào chúng có thể phân chia thời gian giữa các hoạt động trên màn hình, các hoạt 
động không sử dụng màn hình và kết hợp với thời gian nghĩ giải lao (ví như: chơi thể 
thao, vui chơi với thú cưng vật nuôi).

QUÉT ĐỂ HỌC

Làm thế nào phụ 
huynh có thể làm 
cùng trẻ để cân bằng 
việc sử dụng màn 
hình trong thời gian 
học tập từ xa

QUÉT ĐỂ HỌC

Tại sao việc chép 
tay tăng khả năng 
nhớ và hiểu nội 
dung

CÔ LOU SABRINA ONGKIKO
Giáo viên, Trường Tiểu học Culiat, Philippines

Xây dựng thói quen là rất hữu ích. Giáo viên có thể lập 
kế hoạch học tập tại nhà hằng tuần và gợi ý cho học 
sinh về thời gian biểu học ở nhà hàng ngày. Giáo viên 
có thể giúp phụ huynh quy định thời gian dành cho 
việc học trên màn hình bằng cách lập kế hoạch cho 
các hoạt động thực hành hoạt động học sinh phải trực 
tiếp tham gia như đọc sách và các dự án nghệ thuật 
khác. Trẻ nhỏ hơn nên sử dụng màn hình ngắn hơn. 
Giữa tối đa hóa việc sử dụng công nghệ và hoàn toàn 
phụ thuộc vào công nghệ để học có sự khác biệt lớn.
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3.3

Các nội dung thảo luận: 
An toàn không gian mạng trong học từ xa

Câu hỏi: Với những học sinh dành nhiều thời gian trực tuyến, làm 
thế nào chúng ta dạy các em về an toàn khi tương tác trong không 
gian kỹ thuật số?

ÔNG EDDIE ALARTE
Hiệu trưởng Trường Trung học Quốc gia Polo, Philippines

Đạo luật về quấy rối trên mạng đã được thực hiện ở 
trường học trước khi các lớp học trực tuyến bắt đầu 
và nhà trường đã thông báo đến phụ huynh về tính 
nghiêm trọng của việc quấy rối trên mạng trong trường 
hợp học sinh nào gặp phải. Để chuẩn bị cho việc học 
từ xa, giáo viên đưa ra các quy định về việc học sinh 
nên có hành vi tôn trọng như thế nào trong thời gian 
học trực tuyến và sau giờ lên lớp. Giáo viên nhắc nhở 
thường xuyên trong các nhóm lớp trực tuyến để nhắc 
các em rằng việc quấy rối trên mạng là tội có thể bị xử 
phạt bởi pháp luật và phải được ngăn chặn mạnh mẽ.

Nhà trường cũng nên dựa vào Đạo luật chính sách 
riêng tư để đảm bảo quyền riêng tư khi hoạt đông trực 
tuyến của mọi người.

CÔ LOU SABRINA ONGKIKO
Giáo viên, Trường Tiểu học Culiat, Philippines

Có nhiều trang web và ứng dụng để giúp bạn xác 
định các trang web có thể nguy hại đối với học sinh 
và chúng ta cố gắng để đưa sự thành thạo kỹ thuật số 
vào trong các bài dạy của mình. Tuy nhiên, sự thành 
thạo không gian mạng cần nhiều hơn là việc giúp học 
sinh nhận biết để loại bỏ danh sách các trang web có 
hại; các nhà giáo dục nên giúp các em học sinh tư duy 
phản biện về làm thế nào các em có thể đánh giá một 
trang web là có hại hay không. Cung cấp cho các em 
học sinh quá trình tư duy phản biện này quan trọng 
hơn cung cấp cho chúng thông tin được liệt kê ra.

Bạn nghĩ như thế nào về việc các 
học sinh và các nhà giáo dục có 
thể có được một trải nghiệm học 
trực tuyến an toàn?

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1. Có nhận thức về sự thành thạo kỹ thuật số cơ bản như là bảo mật dữ liệu 
thông qua một khóa học hoặc các tài liệu giáo dục.

2. Các nhà giáo dục có thể thiết kế các bài học để gắn kết sự cân bằng lành 
mạnh cả về các nhiệm vụ trước màn hình và không sử dụng máy tính 
để đảm bảo cho các em học sinh thực hiện các quy định về thời gian sử 
dụng màn hình của chúng.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?

Điều đáng 
suy ngẫm
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Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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Trong nỗ lực đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận việc 
học từ xa, Trường Trung học Quốc gia Capas (CNHS), 
Philippines đã đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để thiếp 
lập Trường học radio của riêng họ. Nhà trường đã xem 
xét 3 vấn đề quan trọng trong việc phát triển hoạt 
động dạy học dựa vào radio (RBI) như sau:

4.1

Thực hiện nhà trường radio 
trong học từ xa
Tiến sĩ Yolanda Marin-Gonzales

Vấn đề

Sở thích của học sinh: Nhà trường 
đã thực hiện Khảo sát ghi danh 
của học sinh để hiểu cách học sinh 
thích học từ xa, với 14% học sinh 
thích nhận được hướng dẫn dựa 
trên radio. 

Truy cập Internet: Địa bàn cư trú 
của học sinh trải dài trên địa bàn 
quận và những học sinh không thể 
truy cập Internet cũng không thể đi 
học do hạn chế di chuyển. 

Phí tổn: Các mô đun bài học trên 
giấy là xương sống của các phương 
thức học tập khác nhưng chúng 
quá đắt đỏ. 

 Tại sao RBI phù hợp

RBI nhắm đến nhóm đối tượng học 
sinh không thể tham gia các lớp 
học trực tuyến nhưng muốn học 
điều gì đó nhiều hơn các bài học 
trên giấy.

RBI có thể tiếp cận các học sinh 
trên phạm vi bán kính địa lý rộng 
lớn, và các em không truy cập được 
Internet có thể lắng nghe các bài 
giảng ở nhà một cách an toàn. 

RBI là một giải pháp tiết kiệm chi 
phí hiệu quả hơn và có ít rào cản 
công nghệ cho các em học sinh.

SỬ DỤNG RADIO 
CHO CÁC BÀI HỌC 
PHÁT THANH
Radio đã được sử dụng cho nhiều thập kỷ như là một công cụ hoạt 
động nhà trường, nổi tiếng nhất vào những năm 30 của thế kỷ 20 trong 
suốt thời kỳ bùng phát bệnh bại liệt ở Mỹ. Trong suốt thời kỳ đại dịch 
COVID-19, một số trường học và tổ chức đã quay trở lại với công cụ này 
như là một phương pháp giảng dạy để tiếp cận học sinh không có truy 
cập Internet. Trong chương này, chúng tôi tập trung vào làm thế nào 
“trường học radio” được hình thành và vận hành thành công, và làm thế 
nào các nhà giáo dục có thể tạo ra các bài học đầy cảm hứng và cá tính, 
và thu hút học sinh vào phương tiện giảng dạy duy nhất này.

Làm thế nào trường học radio được sử 
dụng để tạo các bài học từ xa hấp dẫn?

Điều đáng 
suy ngẫm

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung học 
Quốc gia Capas

Tarlac, 
Philippines

Trường công lập từ 
lớp 7 đến 12

7,000 học sinh 

250 cán bộ giáo viên 

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!
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Để phân phối hoạt động giảng dạy trên sóng radio đến học sinh trên khắp quận, 
Trường Trung học Quốc gia Capas đã phát triển và vận hành kênh radio của nhà 
trường và tập huấn cho giáo viên cách phân bổ các bài học sử dụng bản tin radio. 

Bản phát thanh RBI với các năng lực học tập đã nêu.

Mẫu bản phát thanh radio cho các giáo viên.

Chủ đề: Maikling Kwentong “Ang Kuwintas” 

Lĩnh vực học tập: Filipino 10

Thời gian: 20 minutes

Người viết kịch bản: Melajoy M. Valliente

Các năng lực: Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pangyayari sa 
tunay na buhay kaugnay ng binasa. (F10PB-If-g-67) 

Các mục tiêu bài học:
a. Naiisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari sa akda
b. Napaghahambing ang mga pangyayari sa akda at tunay na buhay
c. Naiuugnay ang mga pangyayari mula sa akda sa tunay na buhay

Kế hoạch thực hiện

Xác định vị trí và xây dựng phòng RBI

Mua sắm và thiết lập các công cụ và trang thiết bị với sự giúp 
đỡ của các đối tác hiện có

•  Mua sắm các đài radio bán dẫn hai chiều được hỗ trợ bởi các đơn vị 
chính quyền địa phương;

• Tiếp cận với nhân viên văn phòng địa phương và vùng lân cận barangay 
để cung cấp kết nối Internet. Nhà trường đã tăng các quỹ để mua sắm 
SIM card, các thiết bị Internet, các đài radio bán dẫn cho các em học 
sinh;

• Đối với những em học sinh vẫn không thể tham gia các lớp học trực 
tuyến hoặc qua radio, nhà trường đã làm việc với sự hợp tác của phụ 
huynh, chuyên gia tư vấn và nhân viên văn phòng địa phương để đảm 
bảo các mô đun học tập tiếp cận được với các em hoặc có thể được 
trích xuất lại sau đó. 

Thực hiện các buổi tập huấn và đào tạo cho giáo viên

•  Các giáo viên đã được đào thực hiện các bài học trực tiếp dưới sự 
hướng dẫn của những người đọc bản tin radio nổi tiếng ở trong tỉnh.

Chuẩn bị các bản phát thanh RBI, các mẫu hoạt động học 
tập và các kế hoạch

•  Chuẩn bị các bản phát thanh radio với nội dung sử dụng các câu 
chuyện và trò chơi cuốn hút. Bằng cách đó, các em học sinh có thể yêu 
thích các bài và áp dụng được vào trong cuộc sống hằng ngày;

• Trước khi lên sóng các bài học, cán bộ sẽ phân phối các mô đun tự học 
đến tất cả người dân barangays (vùng lân cận). Cán bộ thường xuyên 
đảm bảo các em học sinh đã có được bản in trước bản tin phát sóng. 
Các mô đun tự học cũng được tải xuống từ trang web của nhà trường.

Khai trương trạm phát thanh radio chính thức CNHS 
DWRY 103FM; thực hiện các bài học qua radio

•  Trạm phát thanh radio bán kính 30 km tư nhân và tự điều hành, 
DWRY 103 FM, đã được khai trương.
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Lời khuyên 
...làm dự án của bạn thành công “SUCCESS”

S – Thiết lập mục tiêu của bạn 
U– Hiểu được các rào cản để đạt được mục tiêu
C – Tạo một bức tranh tinh thần tích cực
C – Làm rõ suy nghĩ thiếu tự tin của bạn
E – Đối mặt với thử thách
S – Đi đúng hướng khi đối diện với thách thức
S – Cho thế giới biết bạn có thể làm được điều đó

Cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ của Trường 
Trung học Quốc gia Capas làm việc cùng nhau 
như cùng đội chung một cái mũ HAT – Các giá 
trị của "Làm việc chăm chỉ" (H – Hard working), 
"Sự chấp nhận" (A – Acceptance) và "Làm việc 
nhóm" (T – Teamworking) để tạo ra Hoạt động 
dạy học bằng Radio (RBI) nhằm cung cấp hoạt 
động giáo dục có chất lượng, có thể tiếp cận và 
phù hợp đối với học sinh của mình.

  Mọi người cần làm việc đoàn kết và hợp tác để cung 
cấp hoạt động giáo dục có chất lượng đến cho người 
học. Nó là vấn đề quản trị chung, trách nhiệm chung 
và trách nhiệm giải trình chung hướng đến sự xuất 
sắc. Vai trò của tất cả thành viên của cộng đồng nhà 
trường làm nên sự khác biệt và làm cho nhiều thứ trở 
nên khả thi.

-  Tiến sĩ Yolanda Marin-Gonzales, Hiệu trưởng của Trường Trung học Quốc gia Capas 

“

Khi Trung tâm học tập AHA ở Philippines lần đầu tiên 
bắt đầu phát thanh các chương trình giáo dục hằng 
ngày trên sóng radio (radio, TV và Facebook Live), họ 
đã mắc sai sót khi thực hiện các bài học trên sóng 
radio giống như khi thực hiện các bài học trực tuyến. 
Họ chỉ đơn giản đưa các bài giảng chuẩn bị cho dạy 
trực tuyến và phát sóng chúng lên đài radio.

Lợi ích của radio là nó tiếp cận trên phạm vi lớn; Trung 
tâm học tập AHA đã có những buổi phát thanh trên 
tần số DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, đến vùng phía 
nam Tagalog (Khu vực IV), vùng lớn nhất ở Philippines, 
đạt đến 1500 người nghe với mỗi buổi phát thanh. Họ 
đã nghĩ rằng đưa ra những bài giảng và hướng dẫn 
có chất lượng tốt trên sóng radio là đủ để tác động 
một lượng lớn người học. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra 
rằng radio yêu cầu một cách tiếp cận khác so với việc 
dạy trực tiếp hay trực tuyến. Các bài học trên radio 
phải diễn ra như thể họ đang nói chuyện trực tiếp với 
người nghe đưa đén giác lôi cuốn cho học sinh. 

Dựa vào các bài học hay trên sóng radio, ông Zulueta 
và nhóm của mình đã nhận ra rằng các buổi phát sóng 
radio hiệu quả nhất là những buổi đề cập đến các vấn 
đề quan trọng và có liên quan đến khán giả của họ. 
Với kinh nghiệm này, Trung tâm học tập AHA đã tạo 
ra một chương trình radio mới tập trung vào các câu 
chuyện phù hợp, tạo tiếng vang với những vấn đề và 
hoàn cảnh mà cộng đồng của họ đang trải qua lúc đó.

4.2

Bốn hướng dẫn về thiết kế các 
bài học trên đài radio hiệu quả
Ông Jaton Zulueta

Hard work
Acceptance
Teamwork

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trung tâm học tập 
AHA

Makati City, 
Philippines

Trường công lập lớp 
1 đến 10

7,000 học sinh 
(trực tiếp)
3 triệu học sinh
(qua các đối tác)

12 cán bộ giáo viên

4948



Ở đây, Jaton chia sẻ 04 hướng dẫn giúp ông ấy thiết 
kế các bài học trên đài radio hiệu quả:

•  Các phát song radio cần phải bắt nguồn từ vấn đề thực 
tế mà các phụ huynh và học sinh đối diện mỗi ngày, để 
đảm bảo chắc chắn rằng đó là một câu chuyện đáng 
nói. Các câu chuyện nên bắt nguồn từ một vấn đề trong 
cuộc sống làm cho buổi phát sóng trở nên sâu sắc hơn.

QUÉT ĐỂ ĐỌC

Chi tiết các lời khuyên 
thực hiện một trường 
học radio!

        Thực hành!
Hãy suy nghĩ một chủ đề với nội dung có thể mang tính lý thuyết và trừu tượng. Liệt 
kê hai lý do tại sao học sinh nên học chủ đề này và mô tả làm thế nào bạn có thể 
truyền đạt những bài học này đến học sinh.

1.

2.

02  
Hiểu được rằng mỗi 
bài học có một ẩn ý 
sâu sắc hơn về lý do 
tại sao sinh viên nên 
học nó.

01 
Trước mỗi buổi phát 
song phải đặt ra câu 
hỏi: “Điều gì gây nên 
sự tổn thương của 
cộng đồng chúng ta? 

•  Đặc biệt đối với các môn học mang tính lý thuyết hoặc 
trừu tượng, điều quan trọng là phải liên hệnhững bài 
học này với cuộc sống thường ngày của học sinh và chỉ 
ra lý do tại sao chúng cần phải học những môn học này;

•  Ví dụ, thay vì tập trung vào ngữ pháp trong suốt các bài 
học mông tiếng Anh, chúng tôi đã tập trung vào giá trị 
của tiếng Anh. Học tiếng Anh không chỉ về kỹ năng nói 
mà còn về kể chuyện và giao tiếp; ngữ pháp, từ vựng và 
kỹ năng viết là những công cụ tuyệt vời cho học sinh để 
cân bằng việc học các kỹ năng tiếng Anh của mình;

•  Trong cái bài học môn Toán, chúng tôi nhấn mạnh rằng 
ngoài việc sử dụng môn học trong cuộc sống hằng ngày 
như cân bằng sổ séc, Toán học cũng quan trọng như các 
thành phần của câu trả lời cho câu hỏi “Bạn đánh giá cao 
điều gì?” Đây có thể là bất cứ thứ gì từ cổ phiếu đến tiền 
tiết kiệm, đến điểm số của một bài kiểm tra, đến việc đo 
lường sự thay đổi ví dụ như biến đổi khí hậu.

03  
Hợp tác với các tổ 
chức có các tài liệu 
có thể tái sử dụng.

•  Có nhiều tài liệu truy cập mở với nội dung có thể được 
biên dịch và bản địa hóa;

•  Trung tâm học tập AHA đã làm việc với Sở Y tế, Sở Giáo 
dục, Văn phòng Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
Philippines, Ateneo de Manila và Trường Cao đẳng 
Mirriam;

•  Các nhóm như Rising Academies có hơn 500 bản ghi 
radio mở có thể được bản địa hóa dễ dàng.

• Chỉ thông qua Radio là không đủ để thay thế hoàn 
toàn các lớp học trực tiếp vì học sinh không thể tiếp 
cận với giáo viên để được giúp đỡ. Mức độ tương tác 
của giáo viên với học sinh cũng bị giới hạn;

•  Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm học tập AHA 
đã tổ chức một số buổi học theo dạng nhắn tin trên 
Facebook Messenger với học sinh trong và sau các 
bài học trên đài radio. Phiên bản băng thông thấp 
của Facebook Messenger miễn phí cho học sinh 
sử dụng và là một trong những lựa chọn tốt nhất 
cho các em học sinh không có khả năng truy cập 
Internet. Việc sử dụng duy nhất các tin nhắn văn 
bản, học sinh có thể thảo luận những gì các em đã 
học và đặt bất kỳ câu hỏi gì cho giáo viên.

04 
Sử dụng radio cùng với 
các hệ thống hỗ trợ giáo 
viên – phụ huynh tăng 
cường và truyền thông 
trực tuyến.
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Nhận thấy rằng đài radio có thể là một diễn đàn 
để kết hợp các hoạt động phi học thuật và cho 
học sinh tiếp xúc với thế giới của hoạt động phát 
thanh radio, nhóm đã quyết định tối đa hóa đài 
phát thanh radio và thu hút học sinh vào các 
buổi học radio.

Thu hút học sinh vào các buổi phát thanh radio 
phá bỏ sự đơn điệu của các hoạt động bút-giấy 
và tạo ra một số hoạt động mà học sinh có thể 
mong đợi. Học sinh được khuyến khích để tưởng 
tượng và sáng tạo về việc làm thế nào chúng thể 
hiện bản thân trên đài radio, khám phá các lĩnh 
vực khác như biểu diễn, ca hát và nhiều hình 
thức nghệ thuật khác.

Trong năm vừa quai, chương trình radio của 
Trung tâm học tập AHA đã có ít nhất 100 học sinh 
và khoảng 30 nhà giáo dục từ các trường học khó 
khăn (các trường vùng sâu vùng xa với ít hơn bốn 
lớp học) thực hiện như những người đồng chủ trì:

•  Trẻ nhỏ hơn được hướng dẫ để nghiên cứu, chủ 
trì và viết bản tin;

• Trẻ lớn hơn tham dự các khóa học quản lý 
chương trình ngắn về cách đăng ký các khách 
mời nói chuyện, tổ chức và huy động cộng 
đồng.

4.3

Thu hút học sinh vào các bài học radio

TIẾN SĨ YOLANDA 
MARIN-GONZALES  

Thể hiện các tài 
năng học sinh

ÔNG JATON ZULUETA  

Lập kế hoạch tiếp 
nhận học sinh

Thông qua các nhà đồng tổ chức tình nguyện tài năng, họ đã có thể tạo ra một cộng 
đồng cộng tác viên để duy trì dự án trường học radio vận hành trong thời gian dài. 
Trong tháng 10/2021, Trung tâm học tập AHA đã giảm sự tham gia của các cộng tác 
viên này trong các chương trình phát thanh từ 11 giờ/tuần xuống còn 01 giờ/tuần; 
phần còn lại của buổi phát thanh do học sinh đảm trách. Các em học sinh từ lớp 3 
đến lớp 10 có thể kể những câu chuyện của chúng mà không cần lọc nội dung để 
tạo ra dự án lớp học công khai trên sóng radio.

Theo quan điểm của Jaton, điều quan trọng là hãy để cho học sinh quyền tham gia 
vào việc biên tập nhiều nhất có thể. Trong khi các đề nghị từ học sinh không mang 
tính học thuật, có nhiều chủ đề mà các em quan tâm mà các nhà giáo dục lại xem 
nhẹ như “Tại sao người yêu của tôi không thích tôi?” hay “BTS có phải là ban nhạc 
lớn nhất mọi thời đại hay không?”. Đây là những câu hỏi quan trọng cho học sinh 
khám phá và thảo luận, vì chúng phát triển về mặt cảm xúc và xã hội. Jaton thấy vai 
trò của mình và những nhà giáo dục khác để dạy học sinh làm những điều đúng 
thông qua truyền đạt những bài học cuộc sống bằng các bản tin phát thanh này, và 
mang đến cho các em đủ các cơ hội và hướng dẫn để thực hiện chúng. Ông hi vọng 
những cơ hội này có thể mang cho các em học sinh sức mạnh và sự tự tin để thực 
hiện tốt hơn, và trong tháng 10, các bản tin phát thanh của học sinh đã chiếm vị trí 
trung tâm.

Giáo viên - Phát thanh 
viên giải thích các điều cơ 
bản của phát thanh cũng 
như mục tiêu của mỗi số 
đặc biệt để học sinh chủ trì.

Sử dụng các chủ đề và mục tiêu 
học tập theo số phát thanh và 
các khái niệm phát thanh như là 
một hướng dẫn, học sinh-người 
chủ trì chuẩn bị các hoạt 
động ở nhà có tính 
tương tác cho các bạn 
học cùng lớp lắng nghe.

Học sinh-người chủ trì đóng vai 
trò người dẫn chương trình hoặc 
kể chuyện trực tiếp trên sóng 
radio trong khi người nghe trả 
lời các câu hỏi và các nhiệm vụ 
dựa theo các hoạt động này.

1

2

3
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         Thực hành! 
Làm thế nào bạn có thể thu hút học sinh tham gia vào các bản tin phát thanh 
trường học radio hoặc các lớp Facebook nếu trường của bạn không có các bài học 
qua đài radio? Liệt kê 3 hoạt động các em có thể thực hiện trên sóng radio.

Một câu chuyện truyền cảm hứng mà bạn đã thấy hoặc nghe được từ cộng đồng 
học sinh của bạn là gì? Câu chuyện đó đã tác động đến bạn với tư cách là một nhà 
giáo dục như thế nào? 

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!

Trường học radio được sử dụng 
như thế nào để phân phối các 
bài học từ xa lôi cuốn?

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1. Trường học radio là công cụ độc đáo được sử dụng để kể chuyện với một sự 
kết nối mật thiết với khán giả. Xây dựng lớp học như là các câu chuyện với 
các bài học sâu sắc là một hình thức hết sức hiệu quả cho trường học radio.

2. Các học sinh có thể được tham gia vào việc xây dựng ý tưởng và sản phẩm 
trường học radio, phát triển các kỹ năng quan trọng như tính sáng tạo, khả 
năng nói và diễn kịch.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?

Điều đáng 
suy ngẫm

5554

Thực hành?
Chia sẽ các phản ánh và tổ chức 
thực hiện trên lớp của bạn với 
các đồng nghiệp! Tham gia trao 
đối và kết nối với cộng đồng giáo 
dục trong nhóm học tập xã hội 
của chúng tôi "Teaching, Leading, 
Learning" trên Facebook.

QUÉT ĐỂ XEM

Teaching, 
Leading, 
Learning
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TẬN DỤNG TỐI ĐA VIỆC 
HỌC TRÊN GIẤY
Khi chúng ta xem xét việc cung cấp các phương thức học tập từ xa phù 
hợp với phong cách và hoàn cảnh học tập của tất cả học sinh, chúng ta 
cũng cần phải xem xét các phương pháp học trực tiếp và kết hợp. Trong 
chương này, chúng ta sẽ xem xét cách mà hai trường học đã thực hiện 
các mô đun học tập từ xa bổ sung cho việc học trên giấy với các cuộc gọi 
điện thoại để hỗ trợ việc học của học sinh.

Bạn nghĩ các trường hỗ trợ và tiến hành 
việc học trên giấy như thế nào?

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!

57
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Điều đáng 
suy ngẫm



Bốn câu hỏi với 
Ông Teerawat 
Luanrit (Dale)

5.1

Để học sinh tham gia vào 
việc học tập trên giấy 

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường 
Buddhajakwittaya

Bang Rak, 
Bangkok, Thailand

Trường công lập từ 
lớp 7 đến 12

200 học sinh

23 cán bộ giáo viên

Trong phần 1.1, ông Luanrit đã liệt kê 5 phương pháp 
giảng dạy đang thực hiện ở Trường Buddhajakwittaya. 
Trong phần này, ông giải đáp các câu hỏi cụ thể về 
phương pháp học thực hành (on-hand) được nhà 
trường sử dụng, mô tả chi tiết làm thế nào nhà trường 
sử dụng có hiệu quả hình thức học tập kết hợp này.
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cũng giữ liên lạc và quan sát sự tiến bộ 
của học sinh, bởi vì nếu chúng tôi bỏ 
rơi các em và không liên lạc, hoc sinh 
có thể dễ mất hứng thú và động lực 
trong học tập, vì các em sẽ thích làm 
những việc vui hơn như chơi game 
hoặc xem TV.

Câu hỏi: Bạn thường làm gì nếu 
học sinh của mình hoặc phụ 
huynh không hợp tác với nhà 
trường?
D: Khi COVID-19 lần đầu ảnh hưởng, 
chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, 
nhưng rồi chúng tôi đã thích ứng và 
học hỏi để thích ứng tốt hơn. Chúng 
tôi sử dụng các nhóm trò chuyện trên 
LINE cho tất cả học sinh và phụ huynh, 
và trò chuyện thường xuyên về các vấn 
đề mà các em đối diện và làm thế nào 
để chúng tôi có thể hỗ trợ. Chúng tôi 
đã yêu cầu phụ huynh giúp chúng tôi 
quan sát các em trong suốt thời gian 
học từ xa và để khuyến khích họ tham 
dự các lớp học trực tuyến. Để tạo động 
lực cho các học sinh để hợp tác và học 
hỏi, chúng tôi đã thiết lập các mục 
tiêu cá nhân cho các em để phấn đấu. 
Chúng tôi cũng có khen thưởng các 
em; nếu học sinh học tập chăm chỉ với 
các bài học và hoạt động học tập, học 
sinh sẽ nhận được học bổng để hỗ trợ 
cho việc học. 

Câu hỏi: Bạn có đề xuất nào đối 
với vấn đề học sinh học không 
đồng bộ, không phản hồi ngay 

Câu hỏi: Việc học thực hành có hiệu quả 
như thế nào? Các giáo viên và học sinh có 
sẵn sàng với phương pháp học này không?
Dale: Học thực hành đã được thực hiện rất tốt ở 
trường chúng tôi. Vì hầu hết học sinh của chúng tôi 
không có kết nối Internet hoặc chỉ được sử dụng 
Internet một cách hạn chế, việc kế hợp các phương 
pháp học thực hành với các cuộc gọi điện thoại hỗ trợ 
học sinh trong quá trình học tập. Chúng tôi chuẩn bị 
bài tập cho học sinh thực hiện trên giấy, sau đó gọi 
điện thoại để giải thích hướng dẫn học sinh. Gọi điện 
thoại cho học sinh giúp tăng hiệu quả của các phương 
pháp thực hành bởi vì chúng tôi sẽ biết hoc sinh có 
hiểu những gì chúng đang học hay không. Chúng tôi 

cả khi giáo viên đã liên lạc với 
phụ huynh của các em?
D: Giữ liên lạc với phụ huynh và giúp 
họ hiểu được tầm quan trọng của việc 
học sinh phải tiếp tục học tập là rất cần 
thiết. Giáo viên cũng cần nói chuyện với 
học sinh và đối xử với học sinh bằng 
tình yêu thương và lòng chân thành 
đồng thời truyền tải tầm quan trọng của 
việc học: điều đó không chỉ vì lợi ích của 
việc giáo dục và các bài kiểm tra mà còn 
cho tương lai của các em. Và cuối cùng 
giáo viên cần thiết kế các Kế hoạch Phát 
triển cá nhân cho mỗi cá thể học sinh. 
Giáo viên không thể dạy cùng một nội 
dung và cùng một phương pháp cho tất 
cả học sinh trong một lớp học. Các giáo 
viên phải hiểu rằng học sinh khác nhau 
và có kế hoạch phát triển cá nhân về 
học tập cho mỗi học sinh. 

Câu hỏi: Chúng ta làm thế 
nào để biến những người học 
thụ động trở nên tích cực, chủ 
động?
D: Trước tiên, bạn phải là một giáo 
viên năng động và vui vẻ. Bạn cần phải 
chuẩn bị bài học khác so với bài học sử 
dụng giảng dạy trực tiếp. Nếu học sinh 
thấy rằng bạn có phong cách dạy cuốn 
hút, chúng sẽ tích cực tham gia nhiều 
hơn trong lớp học. Và bạn cũng phải sử 
dụng nhiều nội dung, nhiều hoạt động, 
nhiều hình thức khác nhau, từ việc sử 
dụng các tờ ghi chú đến bài tập lớn để 
làm cho lớp học của mình thú vị và hấp 
dẫn hơn. 



Với một niềm tin mạnh mẽ rằng các quan hệ đối tác 
và liên kết chặt chẽ với các bên liên quan cả trong và 
ngoài trường có thể tạo ra một môi trường học tập 
tích cực, Trường Trung học Quốc gia Pozon đã áp 
dụng một cách tiếp cận cộng đồng trong việc phát 
triển và cung cấp các mô đun trên giấy hiệu quả cho 
người học với rất ít tài nguyên kỹ thuật số:

5.2

Phát triển các mô đun 
trên giấy hiệu quả
Ông Eddie Alarte

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung học 
Quốc gia Polo

Thành phố 
Valenzuela, 
Philippines

Trường công lập 
từ lớp 7 đến 12

4,500 học sinh

150 cán bộ giáo viên

1. Đánh giá nhu cầu của học sinh:
•  Trong kỳ đăng ký, học sinh đã chọn các phương 

pháp học dựa trên sự thuận tiện và sẵn có. 

• Đối với học sinh không thể truy cập học trực tuyến, 
một cách tiếp cận mô đun được cung cấp cho các 
em:

-  Các mô đun và bài tập được in ra và cung cấp cho 
mỗi học sinh.

-  Các em học sinh đặt câu hỏi cho giáo viên thông 
qua các ứng dụng tin nhắn, tin nhắn điện thoại 
hoặc gọi điện thoại.

 2. Phát triển và phân phối các mô đun:

Các nhà tư vấn chương trình 
giáo dục của mỗi Văn phòng 
trường học (SDO) phụ trách 
qui trình tạo ra các mô đun 
trên giấy.

Những giáo viên giỏi nhất 
của mỗi trường thường là Tổ 
trưởng chuyên môn và các 
giáo viên cốt lõi được chọn để 
viết các mô đun.

Các giáo viên tham dự một 
chuỗi các hội thảo trực tuyến 
để viết các tài liệu học tập.

Một khi viết xong, các tài 
liệu học tập được biên tập.

Hiệu trưởng, Các tư vấn viên 
chương trình giáo dục và cán 
bộ nhân sự SDO phê duyệt 
các tài liệu học. 

Các mô đun được sắp đặt bởi 
Nhóm Quản lý học liệu và Hệ 
thống phát triển.

Các mô đun được phân bổ 
đến học sinh bằng cán bộ 
nhà trường với sự giúp đỡ 
của nhân viên chính quyền 
địa phương và phụ huynh.

1 2
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Lời khuyên

- Phối hợp với các hội đồng cấp quận/huyện địa 
phương có thể rất hữu ích vì các cơ quan này hiểu 
rất rõ người dân và cộng đồng mình. Họ chính là 
nguồn cung cấp thông tin tốt nhất liên quan đến 
việc phân phối cũng như những cách tốt nhất để 
liên lạc với phụ huynh.

- Gắn kết các nhóm phụ huynh và các nhân viên 
Hiệp hội phụ huynh – giáo viên. Vì tất cả họ cũng 
là phụ huynh, sử dụng họ để truyền thông tin với 
các phụ huynh khác làm cho quy trình   
trôi chảy hơn.

Bạn nghĩ học từ xa trên giấy 
có thể được hỗ trợ và thực 
hiện bởi các trường học?

Điều đáng 
suy ngẫm

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1. Tranh thủ các giáo viên uy tín chuyên môn ở trong quận/huyện hoặc cụm của 
bạn để tạo ra các tài liệu chia sẻ cho các trường học.

2. Đăng ký và hỗ trợ các học sinh của bạn thường xuyên thông qua các cuộc 
gọi điện thoại hoặc các hình thức truyền thông khác, để đảm bảo chúng hiểu 
được tài liệu và có một giáo viên hỗ trợ.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?
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MANG GIÁO DỤC STEM 
VÀO HỌC TẬP TỪ XA
Tuy mới xuất hiện nhưng Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học 
(STEM) là một thành phần quan trọng trong chương trình daỵ học ở 
nhiều nước ở Đông Nam Á. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, giáo 
dục STEM cũng tích lũy cho học sinh các năng lực quan trọng thế kỷ 21. 
Là một đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trung 
tâm Giáo dục STEM thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo giáo viên 
STEM, tổ chức các hoạt động STEM cho các trường học và tổ chức các 
hội hảo và seminar. Trong chương này, chúng tôi thực hiện các bài học 
từ việc làm thế nào Trung tâm đã phát triển các chiến lược đổi mới sáng 
tạo để chuyển đổi một chương trình giáo dục STEM toàn diện vào trong 
một phương thức học tập từ xa.

Bạn nghĩ đâu là những cân nhắc, xem xét quan 
trọng để đưa những trải nghiệm lớp học STEM 
tương tác vào trong việc học tập ở nhà?

Điều đáng 
suy ngẫm

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!
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Khi nói về giáo dục STEM trong nhà trường, chúng 
tôi thường nghĩ đến các hoạt động thực hành và 
trải nghiệm mà học sinh thực hiện trên lớp, làm việc 
theo nhóm để giải quyết các vấn đề. Khi thực hành 
và trải nghiệm là một thành phần quan trọng của 
giáo dục STEM, làm thếa nào chúng ta giúp học sinh 
thực hiện một cách hiệu quả các hoạt động này độc 
lập và từ xa?

6.1

Xây dựng một chương trình 
STEM thực hành từ xa
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang

Học sinh Trường THCS tham gia vào một thử thách 
STEM xây dựng một căn nhà an toàn trên lũ. Các em học 
sinh đã làm việc theo nhóm để sáng tạo một mô hình 
mẫu của các nhà chống lũ an toàn cho những người dân 
sống trong đó. 

HỒ SƠ

Trung tâm Giáo 
dục STEM, 
Trường Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

> 2,000 giáo viên 
được đào tạo, bồi 
dưỡng

> 2,500 học sinh, 
sinh viên được đào 
tạo, bồi dưỡng

Để áp dụng các hoạt động STEM trong học từ xa, TS. Nguyễn Thị Thu Trang và Trung 
tâm Giáo dục STEM của Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh đã thiết lập 4 mục tiêu quan 
trọng:

Hướng dẫn các hoạt 
động thực hành 
STEM từ xa một cách 
hiệu quả.

Cung cấp các gói STEM sử dụng 
sẵn để tạo điều kiện hỗ trợ các 
trải nghiệm học thực hành để 
các em học sinh được tham gia 
và không nhàn rỗi ở nhà.

Cung cấp cho tất cả 
học sinh các nguồn 
học liệu được yêu cầu 
cho việc học từ xa 
hiệu quả.

Cung cấp các khóa đào tạo 
STEM cho giáo viên, đặc biệt 
là giáo viên ở các vùng xa như 
nông thôn và miền núi.

1 3

2 4

Rào cản

Các trường học đóng cửa và 
việc đi lại bị hạn chế.

Các em học sinh không có 
máy tính hoặc điện thoại 
thông minh, và không có khả 
năng mua các thiết bị học từ 
xa và thiết bị liên quan đến 
STEM.

Trung tâm giáo dục STEM 
không thể tạo ra đồng loạt 
các thiết bị STEM do thiếu cơ 
sở vật chất và kinh phí.

   Giải pháp

•  Các khóa học trực tuyến và tích hợp 
cho học sinh và giáo viên. 

•  Tạo các tài nguyên trực tuyến cho giáo 
dục STEM.

•  Thiết kế các dụng cụ STEM để gửi đến 
các em học sinh ở nhà cho việc học tích 
hợp và học ảo, sử dụng các vật liệu tái 
chế phổ biến và vật dụng trong nhà.

•  Hướng dẫn các em học sinh tự thực 
hiện các thí nghiệm STEM một cách 
độc lập.

•  Phối hợp với các đối tác và nguồn bên 
ngoài để xin hỗ trợ kinh phí.
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Kế hoạch thực hiện

Cung cấp các học liệu giáo dục STEM 
trực tuyến cho học sinh và giáo viên

•  Đối chiếu các trang web có các học liệu STEM 
miễn phí và những trang web có học liệu trả 
phí cho những người yêu cầu các tính năng 
nâng cao;

•  Sử dụng tối đa công nghệ trong dạy và học, 
sử dụng các tài nguyên trực tuyến và các 
phòng thí nghiệm ảo, mã hóa và mô phỏng 
để giúp các em học sinh hiểu và tăng mối quan tâm trong học tập. 
Lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật và công cụ phù hợp cho dạy từ xa 
và hỗ trợ học sinh áp dụng những gì đã được học. 

Xây dựng bộ dụng cụ STEM sẵn sàng sử dụng với kinh phí phải 
chăng để gửi đến nhà học sinh

•  Cung cấp bộ dụng cụ STEM với chi phí thấp và sẵn sàng sử dụng để có 
thể đáp ứng nhu cầu của đa dạng người học;

•  Xây dựng các hoạt động thực hành STEM dễ áp dụng cho các em học 
sinh với các mức học liệu khác nhau. Nhiều hoạt động sử dụng các vật 
liệu tái chế và đồ gia dụng để học sinh dễ tiếp cận hơn.

Cung cấp các khóa đào tạo từ xa và tích hợp cho các giáo viên

•  Tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến và tích hợp cho các giáo viên về 
phương pháp sư phạm STEM từ xa, đảm bảo các giáo viên ở các vùng 
nông thôn cũng có thể tham dự được.

Phối hợp với các đối tác bên ngoài và tìm kiếm nguồn tài trợ

•  Thiết lập với các đối tác những giá trị cả hai bên cùng có và các giá trị 
bạn chia sẻ với cộng đồng của mình;

•  Có các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn giúp cho quan hệ đối tác thành 
công;

Chuyển sang mục 1.3 
và 2 để biết các mẹo 
lựa chọn công cụ kỹ 
thuật số và phương 
pháp sư phạm phù 
hợp với bạn!

•  Cho các đối tác thấy tác động của 
việc bạn đã làm, củng cố sự tin cậy 
và sự cống hiến của tổ chức đối với 
các mục tiêu của bạn;

•  Mở rộng mạng lưới của bạn tới các 
đối tác bên ngoài lĩnh vực giáo dục; 
Trung tâm giáo dục STEM đã tìm 
thấy mối quan hệ hợp tác với các 
công ty sản xuất và chế tạo trong 
ngành công nghiệp STEM ở Việt 
Nam để hỗ trợ việc sản xuất các bộ 
công cụ. 

Sử dụng các vật dụng phổ biện hiện có, TS. Nguyễn Thị Thu Trang và nhóm cộng 
sự đã điều chỉnh các thí nghiệm thực hành STEM để dễ dàng tiến hành ở nhà. Đây 
là một trong số các ý tưởng mà họ đã thực hiện:

6.2

Tự thiết kế các gói công cụ 
STEM sử dụng ở nhà

  Hãy xem xét nhu cầu 
của cộng đồng một 
cách cẩn thận hơn 
để cung cấp các sản 
phẩm họ cần, chứ 
không phải những gì 
bạn có thể cung cấp.

-  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc, 
Trung tâm Giáo dục STEM, Trường Đại học 
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

“

Các gói thiết bị được cung cấp bởi Trung tâm.

HƯỚNG DẪN

6968

1

3

4

2



Nguyên vật liệu
• 4 nắp chai nước
• Bột baking soda
• Giấm
• Chai nhựa có nắp
• Miếng đệm gỗ
• Ống hút
• Súng bắn keo
• Giấy vệ sinh
• Giây buộc

Tạo một lỗ ở tâm của 05 cái nắp 
chai.

Sử dụng súng bắn keo để dán 02 
miếng đệm (7cm) lên thân chai.

Chèn 02 ống hút vào 2 miếng đệm 
làm trục bánh xe. Dán 04 cái nắp 
chai vào các vị trí cuối cùng của 02 
ống hút để làm các bánh xe.

Đổ bột baking soda lên khăn giấy. 
Cuộn lại, sử dụng dây để buộc giấy 
cuộn lại.

Đổ giấm vào chai nhựa. Từ từ chèn 
các cuộn giấy có baking soda vào 
trong chai và đóng nắp chai lại. 
Đặt 01 đầu dây buộc xuyên qua 
cái lỗ trên nắp chai. Giữ sợi dây.

Thả sợi dây để bột baking soda rơi 
xuống. Lắc chai mạnh. Đặc chiếc 
xe lên trên bề mặt phẳng ngay lập 
tức và quan sát nó vận hành như 
thế nào.

Thủ tục thực hiện

Ý nghĩa khoa học đằng 
sau thí nghiệm
Đối với mô hình xe hơi này, 
giấm (axit a-xê-tíc) phản 
ứng với bột soda (natri 
các-bo-nát) để tạo ra axit 
các-bo-níc. Do axit các-bo-
níc là hợp chất không ổn 
định. Ngay lập tức, nó phân 
hủy thành các-bon đi-ô-xít 
(CO¬2) và nước (H2O). Khi 
được chứa trong bình kín, 
áp suất tạo ra sẽ giúp thiết 
bị di chuyển.

Hình 1: Hướng dẫn cho học sinh tạo ra và vận hành một chiếc xe hơi phản lực độc lập ở nhà.

THÍ NGHIỆM XE HƠI PHẢN LỰC

Với cùng các vật liệu lúc đầu giống nhau, các em học sinh có thể tạo các sản phẩm 
khác nhau tùy thuộc vào tính sáng tạo và ý muốn cá nhân. Thậm chí không cần 
hướng dẫn, các em học sinh có thể phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tính 
sáng tạo và sự hiếu kỳ ở nhà.

Các mô hình xe hơi phản lực tạo bởi học sinh từ bộ hướng dẫn.

Một số vật liệu bạn có thể sử dụng để sáng tạo 
các dụng cụ STEM của chính mình cho học sinh:

Văn phòng phẩm

Kéo
Bút chì/Bút chì màu
Thước
Keo dán
Băng dính
Que tính
Bút sáp màu
Đất nặn
....

Vật liệu tái chế  

Báo, Tạp chí
Bìa cứng các tông
Chai nước
Lõi giấy vệ sinh
Hộp sữa chua
Hộp đựng ngũ cốc, đĩa cốc 
bằng giấy
Dây cao su
....
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6.3

Điều chỉnh chương trình giáo dục 
STEM toàn diện đối với học tập từ xa
Là một lĩnh vực liên ngành, giáo dục STEM không chỉ bao gồm các nội dung kỹ 
thuật của các môn học khác nhau – mà còn hỗ trợ để truyền đạt hiểu biết về kết 
nối giữa những môn học này. Giáo dục STEM toàn diện cũng tích lũy cho học sinh 
những kỹ năng quan trọng và các năng lực của thế kỷ 21 như là kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và sáng tạo, và tự thể hiện hiệu quả 
các ý tưởng.

Sau đây là một số lời khuyên về việc làm thế nào để đưa các thành tố của giáo dục 
STEM vào lớp học từ xa một các hiệu quả nhất:

Tiếp tục đưa ra các thách thức và dự án STEM liên quan đến 
các vấn đề thế giới thực mà học sinh phải giải quyết nhằm 
sử dụng kiến thức kỹ thuật, tư duy phản biện và kỹ năng làm 
việc nhóm.

•  Thông qua những dự án này, học sinh cần phải truyền đạt những ý 
tưởng của mình một cách hiệu quả đối với các thành viên nhóm, tư 
duy phản biện để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề và thiết kế sáng 
tạo các quy trình cho riêng mình để thiết kế các thử nghiệm hoặc các 
mẫu sản phẩm;

•  Việc giới thiệu các ý tưởng cho cả lớp và báo cáo các kết quả của nhóm 
các em học sinh sẽ nuôi dưỡng ý thức làm chủ quá quy trình học tập 
của mình, đưa ra những kiến nghị quan trọng để tự cải thiện và phát 
triển sự tự tin về các kỹ năng giao tiếp của các em học sinh. 

HƯỚNG DẪN

Chuyển sang phần 
1.3 và 2 để xem các 
mẹo chọn lựa các 
công cụ kỹ thuật số 
và phương pháp 
sư phạm phù hợp 
cho bạn!

Sử dụng các công cụ kỹ thuật số khuyến 
khích sự tương tác và hợp tác, ví như 
Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, 
Padlet, NearPod và nhiều ứng dụng khác.

•  Các giáo viên có thể chia các phòng học nhỏ trên 
Zoom và Microsoft Teams cho các thảo luận 
nhóm nhỏ và làm việc nhóm;

•  Có nhiều ứng dụng kiểu bảng trắng mà các giáo 
viên và học sinh có thể vẽ lên đó tương tự như 
trong thực tế.

       Thực hành!
Từ những ví dụ trên, bạn kết hợp các hoạt động như thế nào để phát triển tính sáng 
tạo trong kế hoạch bài học của mình?

Các khóa học trực tuyến tham khảo:

Các hoạt động STEM
http://stemactivitiesforkids.com
https://www.stem.org.uk
https://teachkidsengineering.com
https://www.pinterest.com

Mã hóa
https://code.org
https://scratch.mit.edu
https://girlswhocode.com
https://www.khanacademy.org

Các trang web cho các khóa học 
trực tuyến mở MOOC
https://www.coursera.org
https://www.futurelearn.com
https://www.edx.org
https://www.canvas.net
https://www.khanacademy.org

Các phòng thí nghiệm và 
mô phỏng
https://phet.colorado.edu
https://learn.concord.org
https://www.youngscientistlab.com

QUÉT ĐỂ HỌC

Cách Giáo dục 
STEM giúp dạy các 
kỹ năng cần thiết 
cho sự thành công 
trong thế kỷ 21

QUÉT ĐỂ HỌC

Các lợi ích của học 
liên môn
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Thậm chí nếu trường của bạn không có chương trình STEM, bạn phối hợp với các 
giáo viên bộ môn như thế nào để tạo ra các hoạt động liên môn cho các em học 
sinh?

Bạn nghĩ đâu là những xem xét 
quan trọng để mang những trải 
nghiệm lớp học STEM tương 
tác vào trong việc học ở nhà?

Điều đáng 
suy ngẫm

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!

7574

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

1. Sử dụng các vật liệu được tìm thấy dễ dàng trong nhà với các hướng dẫn dễ 
làm để tạo ra các thí nghiệm thực hành STEM.

2. Đào tạo các giáo viên về phương pháp sư phạm STEM từ xa và sử dụng các 
công cụ kỹ thuật số phù hợp cho việc dạy từ xa tăng cường thảo luận và  
hợp tác.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?



876

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 
HỌC TẬP CỦA CÁC EM 
HỌC SINH
Học sinh và các nhà giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn để thích ứng 
với các hình thức học tập từ xa. Các cách đánh giá trực tiếp hữu dụng 
không thể sao chép trực tiếp vào việc học tập từ xa vì sự tiếp cận của 
học sinh đối với các công cụ học tập từ xa và các phương pháp giảng 
dạy là khác nhau. Trong phần này, chúng tôi tập trung vào việc làm thế 
nào các nhà giáo dục có thể đánh giá với sự đồng cảm cho các hoàn 
cảnh của các em học sinh và làm thế nào các bạn có thể đánh giá cho 
các phương pháp giảng dạy từ xa khác nhau.

Bạn có nên tiếp tục đánh giá các em học sinh 
với cùng cách mà bạn đã thực hiện trước khi đại 
dịch hay không? Tại sao có hoặc tại sao không? 

Điều đáng 
suy ngẫm

Chuyển đến cuối chương để xem quan điểm của chúng tôi!
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Cùng với việc phải thích ứng nhanh với một phương pháp học tập 
hoàn toàn mới, nhiều học sinh không có đầy đủ các trang thiết bị để 
học tập. Nhà giáo dục không thể phạt những học sinh không có đủ 
tài nguyên học tập mà thay vào đó, nên nên nhìn vào các hoàn cảnh 
của các em với sự thông cảm, linh hoạt và hiểu khi chấm điểm các 
em. Hướng dẫn này cung cấp một phương thức để bắt đầu đánh giá 
một cách có thông cảm trong lớp học:

7.1

Đánh giá với sự đồng cảm

Chuẩn bị cho các em học sinh về việc kiểm tra từ xa

•  Giúp học sinh giải quyết vấn đề mất tương tác trong dạy học 
trực tiếp, cho phép các em có thời gian và không gian để chấp 
nhận và thích nghi với sự thay đổi này.

•  Cho học sinh làm quen không chỉ với nội dung môn học mà còn 
với công nghệ được sử dụng trong thời gian kiểm tra.

•  Kết nối với từng học sinh để làm cho các em cảm thấy được ghi 
nhận. Tạo các kế hoạch phát triển cá nhân hóa cho mỗi học 
sinh đảm bảo chúng có mục tiêu và đánh giá học tập phù hợp 
với thời gian và hoàn cảnh của chúng. 

Xây dựng hình thức đánh giá 

•  Thực hiện đánh giá đơn giản và hấp dẫn để đảm bảo rằng đây 
là một bài tập mà học sinh cảm thấy tự tin để tự hoàn thành.

•  Tạo các dự án có ý nghĩa hơn và kết hợp các vấn đề mà các 
học sinh có thể giải quyết ở nhà để tăng sự phù hợp và hứng 
thú với các bài tập. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh áp dụng 
những gì chúng đã học để đưa ra các giải pháp sáng tạo ở nhà. 

HƯỚNG DẪN

2

1

Đưa ra các tiêu chí chấm điểm rõ ràng trước khi 
kiểm tra để học sinh biết cách chuẩn bị

Đồng hành cùng với học sinh

•  Hiểu được hoàn cảnh học tập ở nhà của học sinh và lưu ý 
đến điều này khi thông báo kết quả điểm. Học sinh có thể 
không vượt qua được bài kiểm tra bởi vì chúng không hiểu 
tài liệu nhưng cũng có thể bởi vì hoàn cảnh gia đình như 
học sinh phải giúp đỡ gia đình hoặc cùng làm việc, kinh 
doanh với gia đình.

• Trong trường hợp học sinh vắng mặt, giáo viên có thể gọi 
cho từng em để hiểu những khó khăn mà học sinh gặp 
phải. Khảo sát học sinh cũng là một cách để nắm thông 
tin học sinh một cách an toàn và riêng tư và cũng như để 
tổng hợp phản hồi về các bài học.

• Cảm thông với những thách thức mà học sinh phải đối 
mặt, linh hoạt và rộng lượng khi chấm điểm. Một số học 
sinh có thể không tham gia đầy đủ các buổi  học từ xa 
nhưng vẫn là những học sinh chăm chỉ và kiên trì trong 
các lớp học trước COVID; các yêu tố như vậy cũng cần 
được xem xét.

• Sử dụng kết hợp chấm điểm theo số và mô tả. Mặc dù việc 
theo dõi sự tiến bộ của các em học sinh bằng các con số 
dễ dàng hơn, hệ thống chấm điểm mô tả ghi nhận nỗ lực 
và phát triển và mang lại một bức tranh hoàn thiện hơn 
về thành tích của học sinh.

3

4
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       Thực hành! 
Bạn kết hợp sự đồng cảm trong việc chấm điểm học kỳ này như thế nào?

Bạn nghĩ tư duy chấm điểm sẽ tác động như thế nào đến học sinh trong về lâu dài?

Câu hỏi: Làm thế nào để giáo viên có thể đánh giá học sinh với các 
hình thức học tập khác nhau?

7.2

Các điểm thảo luận: 
Hình thức đánh giá đối với các cách thức giảng 
dạy khác nhau

TIẾN SĨ YOLANDA MARIN-GONZALES
Hiệu trưởng, Trường Trung học Quốc gia Capas, Philippines

Đối với việc giảng dạy và đánh giá dựa trên radio, mỗi 
hoạt động sẽ được gắn kèm với một mẫu hoạt động 
học tập chú trọng vào các năng lực học tập quan trọng 
nhất, được điều phối bởi Hội đồng Barangay. Các giáo 
viên sẽ đặt các câu hỏi trên sóng phát thanh và các em 
học sinh phải nộp bảng hoạt động học tập kèm theo.

Đánh giá quá trình có thể được thực hiện thông qua 
hồ sơ (portfolios) của học sinh, thực hiện dựa trên sự 
sáng tạo của mỗi người. Điều này không chỉ cho phép 
học sinh tích hợp kiến thức đã học vào trong một dự 
án cuối cùng mà còn để rèn luyện tính sáng tạo và kỹ 
năng tư duy phản biện.

ÔNG TEERAWAT LUANRIT (DALE)
Hiệu trưởng, Trường Buddhajakwittaya, Thailand

Để đo lường kết quả học tập đối với phương pháp 
giảng dạy thực hiện qua điện thoại hoặc các ứng dụng 
khác, chúng tôi đã xem xét các bài tập trên giấy, các 
bài kiểm tra trực tuyến và các câu trả lời trực tiếp qua 
điện thoại của học sinh. Đối với đánh giá dựa vào các 
kỹ năng, các em học sinh gửi các bản ghi hình của 
chúng để thể hiện khả năng.
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Câu hỏi: Một số cách đánh giá học sinh trực tuyến là gì?

GIÁO SƯ YEAP BAN HAR
Giám đốc phát triển chương trình và 
giáo viên, Trường Pathlight, Singapore

Một số ứng dụng học tập có các 
chức năng tự sửa lỗi. Các giáo viên 
có thể giao nhiệm vụ và học sinh 
có thể tự đánh giá khi chúng hoàn 
thành nhiệm vụ. Những ứng dụng 
này cũng cung cấp lời giải thích cho mỗi câu trả lời và 
khi các em học sinh không thể hoàn thành câu trả lời 
cuối cùng, chúng có thể kiểm tra lại để xem các câu trả 
lời sai. Jamboard chính là một ứng dụng hữu ích như 
vậy. Với tư cách là giáo viên, chúng tôi có thể thấy lúc 
nào các em học sinh làm bài tập ở nhà trong thực tế và 
điều này sẽ giúp chúng tôi đánh giá những gì các em 
đã học. Các giáo viên cũng có thể tương tác với các em 
ngay lập tức nếu họ thấy học sinh phạm lỗi sai.

TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ THU TRANG
Giám đốc, Trung tâm Giáo dục STEM, Trường Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối với các môn học STEM, chúng tôi có nhiều loại 
đánh giá khác nhau như dưới dạng các bài thuyết 
trình, báo cáo, các bài tập và làm sản phẩm trong quá 
trình học tập. Việc đánh giá có tính toàn diện, học sinh 
được đánh giá cả về các nhiệm vụ các em hoàn thành 
tại chỗ, và cả quá trình học tập tổng thể. Ngoài việc 
kiểm tra kiến thức STEM, các giáo viên cũng có thể 
đánh giá học sinh về Năng lực trong thế kỷ 21. Ví dụ, 
trong các lớp học trực tuyến, các giáo viên có thể sử 
dụng các ứng dụng cộng tác để các câu trả lời của học 
sinh được chia sẻ lên một màn hình chung. Giáo viên 
cũng có thể kết hợp các hoạt động nhóm và khuyến 
khích học sinh kiểm tra chéo bài tập của bạn và đánh 
giá mức độ giao tiếp và hợp tác của học sinh.

Nhắc nhở
Đưa phản hồi mang tính xây 
dựng để nâng cao hiểu biết của 
học sinh về cũng như nâng cao 
năng lực của các em quan trọng 
hơn chấm điểm trong môi trường 
học tập mới do đại dịch.

QUÉT ĐỂ ĐỌC

Thêm chi tiết các lời khuyên 
về việc đưa ra những đánh 
giá có tính đồng cảm

Bạn có nên đánh giá các học 
sinh theo cách mà bạn đã 
làm trước khi đại dịch diễn 
ra không? Tại sao có hoặc tại 
sao không?

Điều đáng 
suy ngẫm
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Chuyển đến mục 
2 để xem một số 
công cụ kỹ thuật 
số với các chức 
năng tự đánh giá!

Các bạn đã đọc xong chương sách và đây là quan điểm của chúng tôi!

Không .

1. Một số học sinh có thể không đủ các nguồn lực ở nhà để tham gia các bài 
học đồng bộ hoặc hoàn thành bài tập.

2. Một số phụ huynh mất việc trong thời gian đại dịch. Một số học sinh cần 
phải giúp đỡ hoặc kiếm thêm thu nhập và không có đủ thời gian và sức lực 
để hoàn thành bài tập.

Suy nghĩ của bạn là gì? Có điểm gì tương đồng với các ý kiến trên không?



Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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QUAN TÂM ĐẾN 
CỘNG ĐỒNG
Học tập kết hợp là một mô hình học tập mới và nhiều thách thức với 
những người tham gia. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để chuẩn bị cho 
giáo viên và học sinh về lớp học từ xa và hướng dẫn phụ huynh để hỗ trợ 
các em học ở nhà. Việc thích nghi với nhiều thay đổi mạnh mẽ như vậy 
đòi hỏi khả năng phục hồi tinh thần cũng như hỗ trợ cảm xúc xã hội của 
cả cộng đồng nhà trường. Chương cuối này cung cấp một số chiến lược 
mà trường học có thể áp dụng để đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp 
cận hệ thống hỗ trợ phù hợp khi các phương pháp học tập tích hợp vẫn 
còn được áp dụng.

Trong phương pháp dạy và học mới này, điều quan trọng là phải 
dành thêm thời gian và các nguồn lực quan tâm hơn nữa đến cảm 
xúc – xã hội của cộng đồng nhà trường. Sự hỗ trợ sức khỏe tinh 
thần nên được đưa vào các hoạt động và chương trình giảng dạy 
hằng ngày, và càng nên được đặc biệt chú ý trong thời gian bất ổn 
và cần nhiều nỗ lực này. Các trường học có thể:

•  Cung cấp các buổi họp trực tuyến và đào tạo tại chỗ của các 
chuyên gia y tế cho các giáo viên để tạo điều kiện hỗ trợ về sức 
khỏe tinh thần cho các em học sinh;

• Tạo các cơ hội mở cho các em học sinh và phụ huynh tìm kiếm 
sự giúp đỡ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhà 
lãnh đạo cộng đồng có uy tín;

• Khuyến khích và hỗ trợ trưởng các đơn vị giữ liên lạc ổn định 
với các giáo viên, để hiểu hơn nhu cầu và các vấn đề liên quan 
của cán bộ;

• Thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ với cán bộ, phụ huynh 
và học sinh;

• Phân bổ thời gian trong các buổi họp cán bộ hoặc các buổi học 
để nói về quản lý sự căng thẳng;

• Thông báo cho phụ huynh về các nguồn chăm sóc sức khỏe 
hiện có như là sự hỗ trợ từ các giáo viên và cố vấn học đường;

• Quan sát hành vi học sinh trong các buổi học trực tuyến; giáo 
viên nên chú ý hơn đến các học sinh có hành động bất thường 
và tìm hướng tiếp cận phù hợp với các em; 

• Thường xuyên liên hệ bằng điện thoại với phụ huynh và học 
sinh.

8.1

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần 

HƯỚNG DẪN

Bạn cảm thấy thế nào về việc học kết hợp trong năm vừa qua này? 

Bạn và cộng đồng của mình đã tự chăm sóc bản thân mình và 
chăm sóc những người khác như thế nào?

Đăng nhập:

Vẽ biểu tượng cảm xúc 
emoji của bạn!
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Giáo dục phụ huynh cách hỗ trợ các con

•   Nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ huynh đối với quá 
trình học tập của các con vì chúng đang có trải nghiệm học 
tập tại nhà;

•   Khuyến khích phụ huynh đưa ra các quy định, hệ thống và kế 
hoạch để hỗ trợ các con học tập độc lập hằng ngày;

•   Cung cấp các hướng dẫn chi tiết về việc nhà trường thực hiện 
các lớp học trực tuyến như thế nào và hướng dẫn làm thế 
nào phụ huynh có thể hỗ trợ các con trong suốt quá trình học 
này;

•   Trao đổi với phụ huynh để hiểu được những khó khăn chung 
phải đối diện trong việc học tập trực tuyến và đưa ra các giải 
pháp phù hợp;

•   Tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh để hướng dẫn họ 
các chức năng học trực tuyến và làm thế nào để các con có 
thể tận dụng tối đa các trải nghiệm này. 

•  Khuyến khích cả gia đình cùng theo dõi các chương trình học 
phát trực tiếp. Cuối mỗi buổi học, yêu cầu phụ huynh chuẩn 
bị một câu hỏi về nội dung bài học và thảo luận về câu hỏi 
này trong bữa cơm. Điều này có thể là một cách hiệu quả để 
các nhà giáo dục kiểm tra kết quả học tập của học sinh, vì các 
em sẵn sàng và thẳng thắn trả lời.

Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ giữa các bậc phụ 
huynh

•  Thành lập các hội phụ huynh với các buổi sinh hoạt hằng 
tháng, để phụ huynh gặp nhau và thảo luận sự tiến bộ của 
con em mình cũng như những vấn đề chung gặp phải trong 
quá trình học tập từ xa;

•  Duy trì một không gian thoải mái để phụ huynh tiếp cận các 
vấn đề như làm thế nào phụ huynh có thể hỗ trợ con em 
mình cả về học thuật và cảm xúc.

1

2

8.2

Hỗ trợ phụ huynh
HƯỚNG DẪN

Vì các em học sinh học ở nhà, phụ huynh trở thành những người hỗ trợ quan 
trọng trong việc học của các em. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng cần hỗ 
trợ và hướng dẫn từ nhà trường để biết cách làm thế nào đồng hành với giáo 
viên trong quá trình học từ xa. Một hệ thống hỗ trợ tốt từ gia đình là rất quan 
trọng để đảm bảo cho các em học sinh học tập tại nhà hiệu quả. Để hỗ trợ 
phụ huynh tiếp nhận vai trò này, các trường có thể:

  Chúng ta thực sự cần 
bắt đầu suy nghĩ một 
cách cảm thông về xuất 
thân của các em. Có thể 
sự im lặng (trong lớp) là sự 
âu lo, buồn chán, một dạng 
uể oải nào đó – nằm giữa trầm 
cảm và niềm vui – và có thể là tốt 
hơn nếu chúng ta dành thời gian để nói về 
những cảm xúc này thay vì chỉ tập trung vào bài học

-  Ông Jaton Zulueta, Giám đốc Điều hành và Người sáng lập Trung tâm học tập AHA, Philippines

“

QUÉT ĐỂ HỌC 

Làm thế nào các giáo viên 
có thể quản lý các phúc lợi 
của họ trong thời gian dạy 
từ xa
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LỜI KẾT

Nhờ vào những bước phát triển công nghệ của nhân loại, các nhà giáo dục đã khám 
phá nhiều cách để tích hợp các yếu tố khoa học kỹ thuật vào giảng dạy. Công nghệ 
có thể xem như là một điều kỳ diệu, nó cung cấp cho các nhà giáo dục các công cụ 
cho phép họ giải thích tốt hơn một khái niệm, tiếp cận nhiều học sinh hơn và cải 
thiện chất lượng giáo dục toàn diện. Thường những thay đổi này không phải ngay 
lập tức mà là một quá trình áp dụng công nghệ tăng dần. 

Việc ngưng hoạt động giảng dạy trực tiếp để ứng phó với đại dịch COVID-19 đã buộc 
các nhà giáo dục áp dụng các công cụ kỹ thuật số để giảm thiểu sự gián đoạn học 
tập. Sự thay đổi nhanh chóng này đã khiến cho không ít người phải bối rối. 

Những thách thức của việc chuyển sang không gian ảo càng trở nên trầm trọng hơn 
nhiều bởi khoảng cách về nguồn lực giữa các quốc gia ở Đông Nam Á. Không đánh 
giá thấp những thách thức này, The HEAD Foundation đã thực hiện hoạt động thứ 
ba trong chuỗi Making HEADway: Thu hẹp các khoảng cách trong học tập từ xa. 
Cuốn cẩm nang này tóm tắt những phương pháp hay nhất được chia sẽ bởi các báo 
cáo viên và thêm vào đó là những lời khuyên và kiến nghị mà bạn có thể sử dụng 
trong hoạt động dạy học của mình.

Thậm chí khi đại dịch qua đi và xã hội quay trở lại như thường lệ, việc học tập từ 
xa qua các công cụ kỹ thuật số vẫntồn tại. Các nhà giáo dục nên tận dụng những 
tiến bộ đã đạt được trong học tập kỹ thuật số, thông qua cả những thiết bị hiện đại 
lẫn những công cụ truyền thống như đài phát thanh và truyền hình để thực hành 
giảng dạy tốt hơn.

Trong khi chuỗi hội thảo trực tuyến này hướng vào những thực hành tốt nhất để 
thu hẹp khoảng cách trong học tập từ xa, chúng tôi nhận ra rằng điều này là chưa 
đủ. Các nhà giáo dục và chính bản thân bạn sẽ muốn học nhiều hơn, khám phá 
những công cụ này chuyên sâu hơn để các học sinh của mình sẽ có được sự giáo 
dục tốt nhất có thể. 

Ở The HEAD Foundation, chúng tôi lắng nghe bạn và chúng tôi có một số các 
chương trình mới thú vị trong chuỗi hoạt động “Making HEADway” sẽ diễn ra trong 
vài tháng tới, vì vậy hãy chú ý theo dõi nhé!

Vignesh Louis Naidu
Giám đốc, Điều hành
Tổ chức The HEAD Foundation

Ghi lại những suy nghĩ của bạn!
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QUÉT ĐỂ XEM 

Chuỗi hội thảo trực tuyến 
Thu hẹp khoảng cách học từ 

xa của The HEAD Foundation.
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Making HEADway – là một chuỗi các hội 
thảo trực tuyến tập trung vào học viên, với các cuốn sách hướng 
dẫn kèm theo – đã được thai nghén, thiết kế và phát hành bởi 
Tổ chức The HEAD Foundation vào năm 2020 để đối phó với 
cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong mỗi chuỗi hội thảo trực 
tuyến và sách hướng dẫn, các học giả nổi tiếng và các nhà 
giáo dục mẫu mực trong khu vực chia sẻ các chiến lược và 
các lời khuyên về việc làm thế nào để ứng phó nhanh với 
việc đóng cửa trường học thông qua tổ chức hoạt động 
trường học từ xa, và chứng minh tương lai các trường 
học và hệ thống giáo dục sẽ xây dựng trở lại tốt hơn.

Tiếp theo

SỐ 4: TĂNG CƯỜNG HỌC TỪ XA 
"Quản lý lớp học" đã mang một ý nghĩa mới khi giáo viên và học sinh không thể 
gặp nhau. Thu hút học sinh trở thành thách thức khi có quá nhiều sự phân tán 
tác động lên sự chú ý của các em. Chúng ta làm thế nào để các em học tập có 
ý nghĩa hơn trong khi vẫn đo lường được các năng lực quan trọng của các em?

TRUY CẬP ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: headfoundation.org/making-headway

Cũng trong chuỗi hội thảo này

SỐ 1: LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC TRONG 
THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG
Các lãnh đạo nhà trường trong khu 
vực Đông Nam Á thể hiện cách họ dẫn 
dắt sự phản ứng của cả nhà trường 
và hệ thống đối với sự gián đoạn do 
COVID-19 gân ra, trong khi đó các 
chuyên gia lãnh đạo giáo dục nổi tiếng 
thảo luận cách các nhà giáo dục có 
thể áp dụng những chiến lược và lời 
khuyên này cho các trường học của họ. 

SỐ 2: XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC 
ĐƯỜNG TÍCH CỰC TRONG THÒI KỲ 
BÌNH THƯỜNG MỚI
Vượt qua phản ứng đối với những nhu 
cầu nhận thức và cảm xúc-xã hội tức 
thời của người học, các nhà giáo dục 
trong chuỗi hội thảo này chỉ ra sách họ 
đã tạo ra các môi trường học đường 
và các cộng đồng nơi các giáo viên và 
học sinh có thể phát triển trong thời kỳ 
bình thường mới.

QUÉT ĐỂ NHẬN  
SÁCH ĐIỆN TỬ      

QUÉT ĐỂ XEM   
CÁC BẢN GHI
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Được thành lập vào năm 2013, Tổ chức HEAD Foundation nằm mục đích để giúp 
cải thiện cuộc sống của người dân Châu Á bằng cách phổ biến kiến thức và chia sẽ 
các ý tưởng, và thông qua hỗ trợ, gây quỹ các dự án giáo dục bền vững và chăm 
sóc sức khỏe để phát triển nguồn lực xã hội và nguồn nhân lực. Chúng tôi cố gắng 
xác định các nhu cầu và hình thành các giải pháp thông qua hợp tác với mạng lưới 
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức công và các chuyên 
gia bằng sự hỗ trợ về chính sách, nghiên cứu sư phạm và nghiên cứu lâm sàng.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc hỗ trợ năng lực và các chương trình phát 
triển năng lực được thiết kế để trang bị cho các nhà lãnh đạo với các kỹ năng thực 
hành để đối phó với những thử thách cấp bách. Để tăng cường nhận thức cộng 
đồng về các vấn đề thích hợp, Tổ chức HEAD Foundation cũng thực hiện các bài 
giảng định kỳ, các hội nghị, hội thảo, các hội thảo trực tuyến webinars nơi mà các 
ý tưởng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khoa học, văn hóa và môi trường được 
giới thiệu và thảo luận. Tổ chức HEAD Foundation cũng thực hiện các công việc 
cứu trợ ở bất cứ nơi đâu cần đến.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc 
viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một 
cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây 
Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức 
thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, 
trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính 
phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên 
gọi đầy đủ của Trường là Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, 
cán bộ khoa học và quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn 
quốc gia và quốc tế; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo 
dục, nâng cao chất lượng giáo dục khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Cuốn sách này được biên dịch bởi ông Hoàng Anh Tuấn, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, 
và sự cộng tác của các đồng nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
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