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Đánh giá về Mô đun CNTT cho Dạy học tích cực 
 

1. Chương trình phát triển chuyên môn về CNTT và DHTC của VVOB 
VVOB xây dựng chương trình từng bước phát triển chuyên môn về CNTT cho Dạy học tích cực 
(DHTC). Năm 2008, mỗi trường thành viên đã thành lập một nhóm nòng cốt về CNTT bao gồm 
các giảng viên: 

1) Tâm huyết với việc áp dụng CNTT trong giáo dục 
2) Có hứng thú học về CNTT 
3) Sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với các đồng nghiệp khác 

Nhóm nòng cốt là đại diện cho nhiều môn học được giảng dạy ở trường CĐSP do CNTT được 
coi là công cụ hỗ trợ dạy và học ở nhiều môn học khác nhau. Nhóm nòng cốt CNTT đã tham gia 
vào quá trình từng bước áp dụng CNTT trong dạy và học. (xem bảng 1) 

 
Bảng 1 
Chương trình “từng bước” phát triển chuyên môn của VVOB 
 

Tên các bước Mô tả các bước 
Tập huấn về CNTT cho DHTC  Tập huấn 2 ngày về cách sử dụng CNTT trong dạy và học để 

tích cực hóa học sinh trong quá trình học tập, dựa trên 7 mô 
đun về thiết kế bài giảng sử dụng CNTT 
 

Tập huấn về CNTT cho môn học cụ 
thể  

Tập huấn 2 ngày về các phần mềm dành cho giảng dạy các 
môn học khác nhau, tập trung vào việc tích cực hóa học sinh 
trong quá trình học tập. 
 

Thiết kế kế hoạch bài học lồng ghép 
CNTT trong giảng dạy 

Dựa trên mẫu kế hoạch bài học, các thành viên nhóm nòng 
cốt CNTT soạn kế hoạch bài học, sử dụng các công cụ và 
phương pháp cụ thể để tích cực hóa học sinh trong quá trình 
học tập. 
 

Thực hành giảng dạy với sự đóng 
góp ý kiến của đồng nghiệp  

Thành viên nhóm nòng cốt CNTT dạy bài đã chuẩn bị và mời 
các đồng nghiệp đến dự  giờ, đánh giá giờ dạy, sử dụng công 
cụ đánh giá/quan sát giờ dạy. 
 

Bài kiểm tra tổng hợp về CNTT cho 
DHTC  

Các thành viên nhóm nòng cốt tham gia kiểm tra (bài kiểm 
tra nhiều lựa chọn) về 7 mô đun  thiết kế bài giảng sử dụng 
CNTT 
 

 

Lý do của phương pháp “từng bước” là cách “học qua làm/thực hành”. Ngoài các hỗ trợ từ bên 
ngoài như hỗ trợ của VVOB, tất cả các thành viên đều phải suy ngẫm, thực hành bằng cách soạn 
kế hoạch bài học, thực hành giảng dạy, được các bạn đồng nghiệp dự giờ và đánh giá  giờ dạy. 
Nhóm nòng cốt tham gia làm bài kiểm tra để củng cố lại các nội dung về CNTT cho DHTC.  
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Một nhóm các chuyên gia CNTT đã hoàn thành các bước trên có nhiệm vụ tập huấn nhân rộng 
nội dung CNTT cho DHTC tại địa phương. Đến cuối năm 2010, chương trình tập huấn về CNTT 
cho DHTC đã được tổ chức với sự tham gia của 517 giảng viên (gồm cả thành viên ban đầu của 
nhóm nòng cốt về CNTT). Xem chi tiết số lượng GV tham dự tập huấn tại bảng 2. 

  

Bảng  2 
Số lượng GV tham dự tập huấn theo trường 
 
Trường Học viên Người trả lời phiếu 
CĐSP Quảng Ninh 127 104 (81.9 %) 
CĐSP Thái Nguyên  105 78 (74.3 %) 
CĐSP Nghệ An 144 105 (72.9 %) 
ĐH Quảng Nam  67 47 (70.1 %) 
ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi 74 58 (78.4 %) 
TỔNG SỐ 517 392 (75.8 %) 
 

 

2. Bộ công cụ CNTT cho DHTC 
Một bộ công cụ CNTT cho DHTC đã được xây dựng nhằm hỗ trợ chương trình phát triển chuyên 
môn. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp và các chỉnh sửa từ nhóm nòng cốt CNTT, các điều 
phối viên của VVOB đã xây dựng và biên tập các tài liệu thành một bộ tự học mà có thể được sử 
dụng như một công cụ tập huấn hoặc một tác nhân kích thích học hợp tác. 

Mục đích của bộ công cụ này là hướng dẫn cách thức sử dụng CNTT thúc đẩy DHTC, hỗ trợ GV 
trong quá trình thay đổi vai trò của mình. Bộ công cụ bao gồm cuốn sách và CD tương tác, 
hướng dẫn người sử dụng với các ví dụ minh họa (video), kế hoạch bài học và các thông tin cơ 
bản, các nghiên cứu về 7 cách thiết kế bài giảng. Bộ công cụ bao gồm cả bài kiểm tra kiến thức 
về công nghệ-giảng dạy cũng như bài kiểm tra về áp dụng CNTT cho DHTC. 

3. Đánh giá 
3.1.Mục tiêu 
Mục tiêu của đợt đánh giá này là:  

- Đánh giá sự hài lòng của các giảng viên SP về chương trình và tài liệu tập huấn 
- Đánh giá ảnh hưởng của chương trình tập huấn đến kiến thức, kỹ năng của giảng viên SP 
- Đánh giá mức độ thành công của chương trình tập huấn trong cải thiện việc áp dụng 

CNTT trong giảng dạy. 

 

3.2.Phương pháp thực hiện và thu thập thông tin  

Xây dựng một bảng câu hỏi trên mạng (online questionaire) để đánh giá các phần của chương 
trình tập huấn và tài liệu tập huấn về CNTT cho DHTC. Khi bắt đầu giai đoạn 2 của Chương 
trình Giáo dục của VVOB (năm 2011), tất cả các giảng viên đã tham dự các khóa tập huấn 
CNTT cho DHTC được yêu cầu điền bảng hỏi. Trong số 517 người được yêu cầu điền phiếu có 
392 (75,8%)  đã hoàn thành phiếu hỏi (xem bảng 2). 



3 
 

 

4. Kết quả 
4.1. Sự hài lòng/đánh giá về chương trình tập huấn 
Tất cả các bước của chương trình tập huấn đều được đánh giá cao, đặc biệt là các khóa tập huấn 
đầu vào của VVOB và/hoặc của các chuyên gia CNTT cho DHTC tại các trường. Việc xây dựng 
kế hoạch bài học, tổ chức giảng dạy và dự giờ cũng được đánh giá cao (xem bảng 3). 

 

Bảng 3 
Sự hài lòng/đánh giá về chương trình tập huấn 
 
Sự hài lòng/đánh giá về chương trình 
từng bước 

Không 
chút 
nào 

Không  
nhiều 
lắm 

Khá 
nhiều 

Rất 
nhiều 

Tôi 
không 

biết 
Hội thảo đầu vào 0.5 % 0.0 % 29.6 % 69.4 % 0.5 % 
Kế hoạch bài học 0.0 % 0.5 % 32.5 % 66.8 % 0.3 % 
Dự giờ (tổ chức dạy và mời đồng nghiệp 
đến dự giờ) 0.0 % 0.8 % 39.5 % 59.7 % 0.0 % 

Dự giờ (tham dự) 0.0 % 0.8 % 38.5 % 59.9 % 0.8 % 
Hội thảo nhân rộng (với vai trò là tập huấn 
viên) 0.0 % 1.3 % 40.1 % 52.4 % 6.3 % 

 

4.2. Ảnh hưởng đến kiến thức và kỹ năng  
Hầu hết các học viên của khóa tập huấn/hội thảo về CNTT cho DHTC cho rằng kiến thức và kỹ 
năng của họ đã được nâng cao, thậm chí là nâng cao hơn nhiều: nâng cao về kiến thức công nghệ 
(94,20%), nâng cao kiến thức sư phạm (92,40%), nâng cao kiến thức về công nghệ-sư phạm 
(88,50%) (xem bảng 4). 

 
Bảng 4 
Nâng cao kiến thức tích hợp CNTT 
 
Kiến thức tích hợp CNTT Không 

chút 
nào 

Không  
nhiều 
lắm 

Khá 
nhiều 

Rất 
nhiều 

Tôi 
không 

biết 
Kiến thức công nghệ 0.0 % 5.5 % 62.8 % 31.4 % 0.3 % 
Kiến thức sư phạm 0.0 % 7.6 % 67.0 % 25.4 % 0.0 % 
Kiến thức công nghệ - sư phạm 0.0 % 11.5 % 58.9 % 29.6 % 0.0 % 

 

Hầu hết các học viên cho rằng họ có thể lựa chọn các công nghệ hỗ trợ dạy và học và khóa tập 
huấn đã khiến họ nhìn lại quá trình giảng dạy và cách áp dụng CNTT của mình và họ đã tích hợp 
CNTT vào các hoạt động giảng dạy (xem bảng 5). 
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Bảng 5 
Nâng cao kỹ năng tích hợp CNTT 
 
Kỹ năng tích hợp CNTT Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

Bình 
thường 

Đồng ý Hoàn toàn 
đồng ý 

Có thể lựa chọn CNTT hỗ trợ 
giảng dạy 
 

0.0 % 0.3 % 4.5 % 76.7 % 18.6 % 

Có thể lựa chọn CNTT hỗ trợ 
học tập 
 

0.0 % 0.5 % 7.6 % 76.7 % 15.2 % 

Tập huấn khiến tôi suy 
ngẫm/nhìn lại quá trình  0.0 % 0.5 % 8.1 % 77.2 % 14.1 % 

Có tư duy phê phán khi sử dụng 
CNTT  0.0 % 0.0 % 8.4 % 77.0 % 14.7 % 

Có thể áp dụng CNTT trong 
nhiều hoạt động giảng dạy  0.0 % 0.3 % 7.6 % 77.5 % 14.7 % 

 

4.3. Sử dụng CNTT trong giảng dạy  
Trong bảng 6 chúng tôi so sánh cách sử dụng CNTT trong giảng dạy của học viên chương trình 
phát triển chuyên môn ở thời điểm bắt đầu chương trình (năm 2008) và lúc kết thúc  tập 
huấn/giai đoạn nhân rộng (đầu năm 2011). Chú ý: đánh giá của khoảng 97 giảng viên sư phạm 
tham dự các khóa tập huấn/hội thảo về CNTT cho DHTC mà chúng tôi đã lưu làm tư liệu (năm 
2008 và năm 2011).  

 

Bảng 6 
So sánh việc sử dụng CNTT trong giảng dạy giữa năm 2008 và năm 2011  (của các học viên 
CNTT cho DHTC) 
 
Sử dụng CNTT trong giảng dạy Thành viên nhóm nòng cốt CNTT 

SL Mean (2008) Mean (2011) Diff. 

Soạn thảo văn bản 96 2.22 2.16 .062 

Trình chiếu 97 1.89 2.47 -.588*** 

Tích hợp vào môn học 97 1.41 1.97 -.557*** 

Tiếp cận thông tin offline 97 1.85 2.01 -.165 

Giao tiếp điện tử 97 1.11 2.11 -1.000*** 

Tiếp cận thông tin trực tuyến 97 2.31 2.55 -.237** 

Quản lý lớp học 96 0.52 0.77 -.250 

Ghi chú: Phép đo test theo cặp (đuôi = 2) - ý nghĩa của sự chênh lệch *<.05, **<.01, ***<.001 
(Significance Paired Differences Paired Samples Test (2-tailed): *<.05, **<.01, ***<.001) 
 



5 
 

Mức độ của câu hỏi là 0 (không bao giờ sử dụng), 1 (hiếm khi), 2 (thỉnh thoảng), 3 (thường xuyên). 
Hầu hết các giảng viên sư phạm sử dụng CNTT để soạn thảo văn bản, trình chiếu, tiếp cận thông tin 
trên mạng. Đến cuối chương trình, học viên đã sử dụng CNTT thường xuyên hơn nhiều cho mục đích 
trình chiếu, giao tiếp điện tử (với sinh viên) và tiếp cận thông tin trên mạng (chuẩn bị cho bài giảng). 
Họ cũng sử dụng nhiều hơn phần mềm đặc thù dành cho giảng dạy môn học.  

Kết quả trên được thể hiện rõ trong bảng 7. Trong số 7 mô đun đã được giới thiệu trong bộ công 
cụ CNTT cho DHTC, các học viên thường xuyên sử dụng các công cụ trình chiếu (48,4 %), 
thỉnh thoảng sử dụng bài tập thực hành - luyện tập trên máy tính (55,8 %) hoặc bản đồ tư duy 
(52,2%). Có khoảng 10-15% học viên thường xuyên sử dụng bài viết chia sẻ (shared writing), 
câu chuyện hình ảnh (photo story telling), bản đồ tư duy và bài tập thực hành - luyện tập. Học 
viên cũng thỉnh thoảng sử dụng mô phỏng và webquest (khoảng 36% học viên). 

Bảng 7 
Sử dụng CNTT trong giảng dạy (Các mô đun CNTT cho DHTC) 
 
Sử dụng  CNTT trong giảng 
dạy (các mô đun) 

Không bao 
giờ 

Hiếm khi Thỉnh 
thoảng 

Thường 
xuyên 

Trình chiếu 0.0 % 7.9 % 43.7 % 48.4 % 
Thực hành - luyện tập 5.5 % 28.5 % 55.8 % 10.2 % 
Bản đồ tư duy 6.0 % 28.0 % 54.2 % 11.8 % 
Bài viết chia sẻ 9.4 % 33.8 % 41.1 % 15.7 % 
Câu chuyện hình ảnh 8.1 % 33.2 % 47.4 % 11.3 % 
Mô phỏng 24.1 % 35.9 % 36.9 % 3.1 % 
Webquest 21.7 % 37.4 % 36.6 % 4.2 % 

4.4. Bộ công cụ CNTT cho DHTC 
Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng bộ công cụ CNTT cho DHTC (gồm sách và đĩa CD), khoảng 
một nửa số người trả lời phiếu nói rằng họ có thể sẽ sử dụng cho các mục đích đã lập sẵn, một 
nửa kia nói rằng họ sẽ sử dụng bộ công cụ như là gói tự học, một công cụ tập huấn, một khuyến 
khích cho nghiên cứu, một tâp hợp các ví dụ môn học hoặc là một nguồn tư liệu để áp dụng 
CNTT trong giáo dục (xem bảng 8) 

 
Bảng 8 
Sử dụng bộ công cụ CNTT cho DHTC 
 

Sử dụng bộ công cụ CNTT cho DHTC Không 
chút nào 

Có thể 
không 

Có thể Chắc 
chắn 

Tôi 
không 
biết 

Sử dụng như là bộ tự học 0.8 % 2.4 % 48.4 % 47.6 % 0.8 % 
Sử dụng như công cụ đào tạo giáo sinh 0.0 % 1.0 % 47.1 % 51.3 % 0.5 % 
Sử dụng như một công cụ tập huấn GV 0.0 % 1.0 % 50.5 % 47.6 % 0.8 % 
Sử dụng như một công cụ khuyến khích 
nghiên cứu 

0.0 % 0.8 % 52.4 % 46.3 % 0.5 % 

Sử dụng như một bộ sưu tập các ví dụ 
theo môn học  

0.3 % 2.1 % 47.1 % 50.0 % 0.5 % 

Sử dụng như nguồn tài nguyên tham khảo 0.0 % 0.3 % 46.1 % 53.1 % 0.5 % 
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5. Kết luận và bàn luận 
5.1. Những kết quả đạt được 
Những kết quả đạt được của chương trình tập huấn là rất đáng kể, hơn 500 giảng viên sư phạm 
đã được tập huấn về CNTT cho DHTC trong thời gian 2,5 năm. Một số trường sư phạm đã thành 
công hơn trong việc tổ chức các khóa tập huấn nhân rộng tại địa phương so với các trường khác. 
Để tổ chức tốt các khóa tập huấn nhân rộng về CNTT cho DHTC hay các khóa tập huấn khác, 
các trường cần cẩn trọng trong việc lên kế hoạch và xây dựng chương trình thực hiện. 

 

5.2. Tác động của chương trình 
Các bước thực hiện của chương trình tập huấn đã được hầu hết các học viên đánh giá cao và 
chương trình tập huấn đã nâng cao kiến thức, kỹ năng của  giảng viên liên quan đến việc tích hợp 
CNTT trong dạy và học. Một số chương trình CNTT được sử dụng khá thường xuyên hơn so với 
lúc bắt đầu chương trình và đã có nhóm tâm huyết áp dụng thường xuyên các công cụ và thiết kế 
bài dạy tích cực hóa quá trình học tập của người học. 

Kết quả thu được này là nguồn động viên cho công cuộc nhân rộng chương trình đào tạo này cho 
các giảng viên sư phạm khác, tích hợp chương trình này vào chương trình phát triển chuyên môn 
của tất cả các giảng viên sư phạm của trường. Bộ công cụ CNTT cho DHTC là một tài liệu tập 
huấn và tài liệu  tự học phù hợp cho mục đích trên. Cần khuyến khích nhóm tâm huyết áp dụng 
CNTT tham gia với vai trò là người tiên phong/lãnh đạo trong quá trình nhân rộng này và xây 
dựng các cộng đồng cùng áp dụng để khai thác nhiều hơn các khả năng và các phát triển cập nhật 
của CNTT trong giáo dục. 

 

 

 

 

 


