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BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN 
“NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO HỖN HỢP CỦA ĐẠI HỌC HUẾ” 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Trưởng dự án 

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, Điều phối dự án 

 

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo hỗn hợp của Đại học Huế” được Tổ chức Đại học Pháp 

ngữ, Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AUF) phê duyệt theo Thỏa thuận số DRAP-
4540 ngày 03 tháng 9 năm 2019 nhằm hỗ trợ Đại học Huế và các đơn vị thành viên về nâng cao 

năng lực đào tạo hỗn hợp, một mô hình kết hợp giữa đào tạo trực diện truyền thống với đào tạo trực 

tuyến. Được triển khai từ tháng 8/2019, đến nay Dự án đã hoàn thành tất cả các hoạt động đã đăng 
ký. Báo cáo tổng kết nhằm đánh giá các kết quả đã thực hiện và khả năng lan tỏa của Dự án đến các 

đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thuật ngữ “e-learning” được nêu ra lần đầu tiên vào năm 1999, nhưng đến nay đã có nhiều 
thay đổi về cách gọi tên và diễn dịch: “học trực tuyến” (online learning), “học từ xa” (remote 

learning), “học ảo” (virtual learning), “học trên thiết bị di động” (mobile learning), “học kỹ thuật 

số” (digital learning) hay “giáo dục từ xa” (distance education). Tuy nhiên cho dù là tên gọi nào, e-
learning được hiểu chung là việc dạy và học thông qua môi trường số (điện tử) với việc sử dụng các 

nền tảng quản lý nội dung học tập, các ứng dụng đa phương tiện và Internet. E-learning là một giải 

pháp thay thế cho trải nghiệm học tập của lớp học truyền thống. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đối số trong giáo dục, hầu hết 

các trường đại học trên thế giới ở các nước phát triển điều đã đưa mô hình e-learning vào trường 

học. Việc đào tạo trực tuyến đôi khi là bắt buộc đối với một số chương trình đào tạo. Ở Việt Nam, 
việc triển khai e-learning có chậm hơn nhưng cũng đã xuất hiện ở một vài trường đại học trong 

những năm đầu Thế kỷ 21. Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương (AUF) là một trong những đơn vị tiên phong trong việc phổ biến mô hình đào tạo này ở các 
trường đại học Việt Nam và đóng góp một phần khá lớn vào việc đào tạo chuyên gia và giáo viên 

về đào tạo và giảng dạy e-learning. 

Dựa trên vào nhu cầu của Đại học Huế về nâng cao năng lực đào tạo kết hợp (kết hợp trực 

diện - trực tuyến) cho các đơn vị đào tạo, ngày 03 tháng 9 năm 2019, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, 

Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AUF) đã phê duyệt Thỏa thuận số DRAP-4540. 

Qua hơn 02 năm triển khai, Dự án đã đạt được một số kết quả nhất định. Không chỉ giúp các đơn vị 
đào tạo trong Đại học Huế ứng phó một cách kịp thời, nhanh chóng các yêu cầu giãn cách xã hội do 

dịch bệnh COVID-19 gây ra từ đầu năm 2020 đến nay, mà còn đóng góp quan trọng vào việc thay 

đổi căn bản phương pháp dạy và học của toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên và người quản lý 
đào tạo của toàn Đại học Huế. Kết quả đạt được của Dự án có thể được mô tả trên 4 phương diện 

sau: 

(1) Cài đặt thành công và vận hành ổng định hệ thống quản lý học tập (LMS);  

(2) Thiết kế và xây dựng các khóa học trực tuyến; 

(3) Khai thác và triển khai hiệu quả các công cụ của LMS cho đào tạo kết hợp trực diện và 

trực tuyến; và  
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(4) Lan tỏa mô hình đào tạo kết hợp đến các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế  

Sau đây sẽ mô tả chi tiết nội dung của các đóng góp Dự án. 

2. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2.1 Cài đặt thành công và vận hành ổn định hệ thống quản lý học tập 

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) của Đại học Huế được xây 
dựng trên nền tảng Moodle, một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. Moodle cho phép tạo các 
khóa học điện tử, thực hiện dạy học trực tuyến, và quản lý đào tạo thông qua môi trường Internet. 
Moodle là một mô hình khách chủ (client-server), nên yêu cầu phải có một máy chủ mạnh để cài đặt 
hệ thống LMS này, phải đảm bảo nguồn điện và có kết nối mạng internet để có thể cung cấp dịch 
vụ đào tạo trực tuyến. Với năng lực khá mạnh về cơ sở vật chất, Đại học Huế có thể triển khai một 
hệ thống máy chủ mạnh này, không chỉ cung cấp cho các đơn vị thuộc, mà còn có thê đáp ứng yêu 
cầu cho tất cả các trường thành viên. 

Hệ thống quản lý học tập tại Đại học Huế có các thông tin kỹ thuật sau: 

- Phiên bản Moodle: 3.11.4 
- Tên miền: https://elearning.hueuni.edu.vn . 
- Máy chủ: Ubuntu 20 
- Máy chủ web: Nginx 1.18.0 
- Phiên bản PHP: 8.0 
- Cơ sở dữ liệu: MariaBD 
- Đĩa cứng: 1500GB 
- RAM: 16GB 

 

Hình 1. Giao diện chính của Hệ thống e-learning Đại học Huế 

Moodle hoạt động như một ứng dụng web, nên các tương tác giữa người dùng và hệ thống đề 
thực hiệu thông qua một trình duyệt web. Do vậy, người dùng (gồm: người quản trị, người quản lý 
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đào tạo, người dạy và người học) cần có các thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy 
tính bảng hay điện thoại thông minh có kết nối Internet để có thể truy cập vào hệ thống LMS 
Moodle. Moodle còn cung cấp ứng dụng cho di động (apps) riêng cho điện thoại thông minh của cả 
hệ điều hành iOS và Android . 

Thông qua hệ thống LMS này, quá trình giảng dạy, học tập và phân phối nội dung đến người 
học trở nên thuận tiện, dễ dàng và hiệu quả. Moodle cung cấp khá nhiều công cụ hỗ trợ xây dựng 
khóa học điện tử, gồm các hoạt động và tài nguyên, cho phép tạo nội dung, diễn đàn thảo luận, khảo 
sát lấy ý kiến, kiểm tra đánh giá, trao đổi trực tuyến, tích hợp đa phương tiện ... Người quản trị hệ 
thống, người dạy, người học và ngưởi quản lý đào tạo dễ dàng phối hợp và tương tác với nhau 
thông qua hệ thống LMS này. 

 

Hình 2. Moodle tích hợp nhiều hoạt động và tài nguyên dạy học 

Từ khi bắt đầu đưa vào vận hành (cuối năm 2019), Hệ thống LMS Moodle của Đại học Huế 
luôn hoạt động ổn định 24/7, sẵn sàng cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến cho người dạy, người 
học và người quản lý đào tạo của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.  

2.2 Thiết kế và xây dựng các khóa học trực tuyến 

Để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai và quản lý đào tạo kết hợp trực tiếp và trực 
tuyến, Dự án đã tham mưu cho Giám đốc Đại học Huế ban hành các văn bản về đào tạo qua mạng 
tại Đại học Huế. 

- Quyết định 459/QĐ-ĐHH, ngày 12 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế ban hành 
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Quy định Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế. 

- Hướng dẫn số 828/HD-ĐHH, ngày 09 tháng 6 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế ban 
hành Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học elearning. 

- Hướng dẫn số 831/HD-ĐHH, ngày 03 tháng 6 năm 2021, của Giám đốc Đại học Huế ban 
hành Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình 
thức trực tuyến 

Quy trình đến xây dựng một khóa học trực tuyến bao gồm rà soát, phân tích, điều chỉnh và 
chuyển đổi các bài giảng học phần truyền thống sang bài giảng điện tử, từ đó thiết kế và xây dựng 
các khóa học điện tử. Ba bước thực hiện xây dựng khóa học điện tử trên Moodle được mô tả như 
Hình 3 

 

Hình 3. Ba bước thực hiện xây dựng khóa học điện tử trên Moodle 

Để phổ biến các quy định và hướng dẫn thực hiện tổ chức và đào tạo qua mạng đến giảng 
viên và người quản lý đào tạo, Dự án đã tổ chức các buổi tập huấn, trực tiếp và trực tuyến, nhằm 
nâng cao năng lực thiết kế và xây dựng bài giảng, khóa học điện tử. Đến nay, Dự án đã tổ chức hơn 
10 buổi tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại Đại học Huế cũng như tại các đơn vị đào tạo, cho hơn 60 
giảng viên, người quản lý đào tạo. Hình 4 mô tả một số hoạt động tập huấn trực tiếp và trực tuyến 
cho các giảng viên của Đại học Huế. 
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Hình 4. Một số hoạt động tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại Đại học Huế 

Kết quả đến nay đã có 5 đơn vị đào tạo (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Luật, 
Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và Khoa Giáo dục Thể chất) đã tham gia xây dựng và 
triển khai các khóa học điện tử, đưa vào giảng dạy cho sinh viên, học viên trên Hệ thống LMS 
Moodle. 13 khóa học điện tử đã được xây dựng thành công theo đăng ký của Đề án gồm:  

- Tiếng pháp chuyên ngành, Khai phá dữ liệu của Trường ĐH Kinh tế 
- Luật hôn nhân và gia đình, Tư pháp quốc tế của Trường ĐH Luật 
- Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch, Nhập môn quản lý nhà hàng, Mạng máy tính và 

Internet, Tin học đại cương, Nhập môn du lịch điện tử, Phương pháp nghiên cứu khoa học 
trong du lịch, Khai phá dữ liệu của Trường Du lịch 

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình web của Khoa Kỹ thuật Công nghệ 

Các khóa học trên đã được thẩm định và kết quả đều đạt yêu cầu, trong đó một số khóa học 
được đánh giá có tính sáng tạo cao trong thiết kế. 

Ngoài ra, Dự án đã hỗ trợ tập huấn, xây dựng và chuyển đổi 45 khóa học điện tử cho Khoa Giáo 
dục Thể chất lên Hệ thống LMS của Đại học Huế; hỗ trợ các giảng viên Trường Du lịch thiết kế và xây 
dựng hơn 20 khóa học điện tử và đã đưa vào giảng dạy trong các học kỳ của năm 2020 và 2021. 

Hiện nay, trên Hệ thống LMS của Đại học Huế đang có hơn 60 khóa học điện tử hoạt động, 
trung bình gần 10 khóa học vận hành đồng thời trong mỗi học kỳ. Việc tổ chức thi trực tuyến cũng 
được thực hiện một phần qua hệ thống này, đặc biệt đối với các hình thức thi trắc nghiệm hoặc tự 
luận ngắn, nhằm đáp ứng yêu cầu về giãn cách, người học không đến trường được, nhưng vẫn đảm 
bảo được tiến độ học tập cho người học. Hình 5 và 6 mô tả một vài ví dụ về các khóa học đã được 
tạo và triển khai trên hệ thống LMS của Đại học Huế. 
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Hình 5. Danh mục các khóa học của Trường Du lịch - Đại học Huế 

 
Hình 6. Giao diện khi vào một khóa học cụ thể, ví dụ Khóa học Francais 4  

3.3 Khai thác và triển khai hiệu quả các công cụ của LMS 

Moodle cung cấp khá nhiều công cụ mạnh, giúp giảng viên có thể xây dựng các khóa học từ 
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đơn giản đến phức tạp, giúp người học dễ sử dụng và tương tác, và giúp người quản lý đào tạo có 
thể giám sát được các hoạt động dạy và học. Dự án đã cung cấp công khai các hướng dẫn cho giảng 
viên và sinh viên, dưới hình thức sổ tay điện tử (Hình 7); ngoài ra, các video (Hình 8 và 9) hướng 
dẫn cũng được Dự án phát triển và đăng trực tuyến trên Hệ thống LMS của Đại học Huế. 

 

Hình 7. Hướng dẫn sử dụng cho giảng viên và sinh viên được đăng trực tuyến 

 

  

Hình 8. Các video hướng dẫn giáo viên 

 

 

 

Hình 9. Các video hướng dẫn sinh viên 

Moodle cung cấp khá nhiều công cụ tiện ích nâng cao giúp cho giảng viên có thể xây dựng 
được các khóa học tương tác theo mong muốn triển khai phương pháp dạy học một cách sáng tạo. 
Đặc biệt, gói H5P (HTML5 Package) cho phép giảng viên tạo các bài trình chiếu hay video tương 
tác, ở đó các dạng tương tác ngắn thường được dùng kiểm tra tiến độ học tập và hiểu bài của người 
học như trả lời câu hỏi trắc nghiệm, điền ô trống, kéo thả nối từ, … có thể được thực hiện một cách 
dễ dàng. Các công cụ truyền hình trực tuyến như Google Meet, Zoom … cũng được tích hợp vào 
Moodle làm cho hệ thống này trở thành một LMS mạnh mẽ và linh hoạt, không chỉ đáp ứng được 
hầu hết các yêu cầu dạy và học trực tuyến, mà còn giúp người dạy thỏa sức sáng tạo. 
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Hình 10. H5P cho phép tạo nội dung tương tác với giao diện chỉnh sửa trực quan.  

2.4. Lan tỏa mô hình đào tạo kết hợp đến các đơn vị đào tạo 

Dự án bắt đầu từ cuối năm 2019 với chỉ một vài giảng viên tham gia, nhưng đến nay số lượng 
giảng viên đã triển khai giảng dạy trên hệ thống LMS Moodle đã tăng lên đáng kể và lan tỏa đến 
hầu hết các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế. Mặc dù tính đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo của 
Đại học Huế là một trở ngại không nhỏ trong việc triển khai đào tạo trực tuyến, đặc biệt đối với các 
học phần yêu cầu thực hành cao, nhưng với sự sáng tạo của giảng viên và sự hỗ trợ tích cực của Dự 
án đã truyền thêm động lực cho công cuộc số hóa tài nguyên học tập và đào tạo trong Đại học Huế 
trở nên mạnh mẽ và lan tỏa. Đến nay, các đơn vị tiên phong trong việc triển khai đào tạo qua Hệ 
thống LMS Moodle có thể được kế đến là Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường Du lịch và Khoa Giáo 
dục thể chất. Đặc biệt, Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường Du lịch đã xây dựng và vận hành riêng Hệ 
thống LMS dựa trên Moodle cho đơn vị mình. Điều này thể hiện sự chủ động của các đơn vị trong 
quản lý đào tạo, bảo trì hệ thống và đảm bảo an toàn ứng phó với các mối đe dọa về an ninh, hỏng 
hóc hay các sự cố về kỹ thuật. Hình 9 và 10 là các trang đăng nhập vào hệ thống LMS của Trường 
ĐHNN (http://lms.hucfl.edu.vn/) và Trường Du lịch (https://ehuht.hueuni.edu.vn/). 

 

Hình 11. Trang đăng nhập vào hệ thống LMS của Trường ĐHNN (http://lms.hucfl.edu.vn/) 
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Hình 12. Trang đăng nhập vào hệ thống LMS của Trường Du lịch 

(https://ehuht.hueuni.edu.vn/) 

Việc kết hợp hệ thống Moodle và các công cụ trực tuyến khác cũng được thực hiện tại hầu hết 
tại các đơn vị đào tạo khác. Dự án thường xuyên hỗ trợ các đơn vị đào tạo này thông qua các buổi 
tập huấn xây dựng khóa học trực tuyến, seminar chia sẻ kinh nghiệm đào tạo trực tuyến, trình bày 
tham luận tại các diễn đàn, hỗ trợ xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá khóa học điện tử … Các hoạt 
động tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại Đại học Huế và tại các đơn vị đào tạo đã được tiếp tục thực 
hiện trong thời gian qua như được thể hiện trong Hình 13. Điều khẳng định được tính lan toả của 
Dự án đưa mô hình đào tạo kết hợp đến các đơn vị đào tạo. 
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Hình 13. Các hoạt động tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại Đại học Huế và đơn vị đào tạo 

2.5. Kết quả phản hồi từ người dạy, người học và người quản lý đào tạo 

Dự án đã thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá từ người dạy, người học và người quản lý đào tạo 
đối với các khóa học điện tử đã được thực hiện giảng dạy. Bảng khảo sát được tham khảo từ 
“Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo kết hợp” của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)1. Kết quả tổng hợp ở 
Hình 14 cho thấy người học đánh giá khá tích cực đối với phương pháp dạy học elearning qua hệ 
thống LMS Moodle này. 

T
T

Câu hỏi Các câu trả lời (tỉ lệ %) 
 

1 Anh/Chị có tham khảo trang mạng 
của chương trình đào tạo này 
không? 

Có Không      

  100 0      
2 Anh/Chị có kiến thức gì về phương 

thức đào tạo từ xa trước khi theo 
học khóa học này không? 

Có Không      

  66,66 33,33      
3 Khóa đào tạo có phù hợp với cách 

sống của Anh/Chị ngoài môi trường 
đại học không? 

Phù hợp Khá phù 
hợp 

Không 
phù 
hợp 
lắm 

Không phù 
hợp 

Không có ý 
kiến 

  

  33,33 41,66 0,25 0 0   
4 Theo Anh/Chị khóa học trực tuyến 

này có cho kết quả giống như khóa 
học trực diện không? 

Hoàn toàn giống Khá 
giống 

Không 
hoàn 
toàn 
giống 

Không giống Không có ý 
kiến 

  

  33,33 33,33 0,25 8,33 0   
5 Khóa học trực tuyến nay khác với 

việc học trực diện của bạn ở điểm 
nào? (có thể chọn nhiều đáp án) 

Cá nhân tự chủ 
hơn 

Nhiều 
nguy cơ 
đơn độc 
hơn 

Thời 
gian 
linh 
động 
hơn 

Nhiều hoạt 
động tường 
tác hơn 

Cách thức 
theo dõi/hỗ trợ 
mới của giảng 
viên 

Hình thức 
kiểm tra 
đánh giá 
mới 

 

  83,33 33,33 50 16,66 33,33 50  

6 Anh/Chị gặp phải trở ngaị nào 
(thường xuyên hay thỉnh thoảng) 
trong quá trình theo học từ xa khóa 
học này? 

Không đủ thời 
gian theo học tất 
cả các buổi học 
đồng thời 

Máy tính 
không 
đủ mạnh 

Mạng 
internet 
chậm 

Thiếu hỗ trợ 
từ phía giảng 
viên trợ 
giảng 

Khác Không có 
ý kiến 

 

  16,66 50 66,66 25 16,66 8,33  
7 Điều kiện kết nối mạng của Anh/Chị 

như thế nào khi truy cập từ xa để 
Rất tốt Tốt Tạm 

được 
Tệ Không có ý 

kiến 
  

                                                
1 GUIDE d’accompagnement d’une formation hybride, Agence universitaire de la Francophonie et Conférence 

régionale des recteurs en Asie-Pacifique (Confrasie) 
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T
T

Câu hỏi Các câu trả lời (tỉ lệ %) 
 

theo học khóa đào tạo này? 

  16,66 25 58,33 0 0   
8 Thời lượng đào tạo có phù hợp 

không 
Quá ngắn Phù hợp Quá dài Không có ý 

kiến 
   

  0 83,33 8,33 8,33    
9 Thời gian dành cho các bài tập thực 

hành hay cho các buổi thảo luận 
tình huống có phù hợp không? 

Có Không Không 
có ý 
kiến 

    

  83,33 8,33 8,33     
1
0 

Theo Anh/Chị, các phương pháp 
giảng dạy nhìn chung có phù hợp? 

Khá phù hợp Phù hợp Không 
phù 
hợp 
lắm 

Không phù 
hợp 

Không có ý 
kiến 

  

  33,33 50 8,33 0 8,33   
1
1 

Anh/Chị nhận xét thế nào về hiệu 
quả làm việc của giảng viên trợ 
giảng? 

Tuyệt vời Vượt 
trội 

Hoàn 
hảo 

Không có ý 
kiến 

   

  41,66 16,66 33,33 8,33    
1
2 

Anh/Chị nghĩ thế nào về các công cụ 
sử dụng trong khóa học? (PPT, tài 
liệu, video...) 

Rất tốt Tốt Tạm ổn Không tốt Không có ý 
kiến 

  

  16,66 66,66 8,33 0 8,33   
1
3 

Ngoài nội dung học hiện có, khóa 
học này cần có thêm một trải 
nghiệm hữu ích không? 

Có Không Không 
có ý 
kiến 

    

  91,66 0 8,33     
1
4 

Anh?Chị đánh giá cao điều gì nhất 
trong khóa học này: 

Tài liệu học tập đầy đủ, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình.    

  Tài liệu học tập đầy đủ, giảng viên hỗ trợ sinh viên nhiệt tình.  
  Giảng viên nhiệt huyết       
  Học được nhiều kiến thức mới lạ, giảng viên dạy rất nhiệt   
  Theo dõi slide bài giảng dễ hơn     
  Sự tự chủ và tự học hỏi      
  Chủ động động được thời gian học tập.    
  Giảng viên vui vẻ, cố gắng truyền đạt những gì tốt nhất cho học sinh.  
  Bài giảng chi tiết cụ thể, có thêm nhiều kiến thức từ hoạt động thảo luận  
  Tài liệu bài giảng khá đầu đủ, hỗ trợ cho việc học và thi cử .Giảng viên dạy  dể 

hiểu và truyền đạt nhiều kiến thức mới  
  Linh động       
1
5 

Điều gì mà Anh/Chị không thích 
nhất? Các khuyến nghị để cải thiện 
là gì? 

Tài liệu đa số bằng tiếng anh      

  Bài tập nhóm hơi nhiều, quá dài     
  Chưa hiểu hết tính năng của các mục     
  Tốc độ đường truyền còn hạn chế    
  Thiếu các buổi ngoại khóa, nâng cao  .    
  Cần có thêm nhiều bài tập tình huống cũng như là các ví dụ thực tế  

  Khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh bị hạn chế, tạo cảm giác bí bách 
khi học tập. 

 

  Việc đăng nhập vào hệ thống nhiều khi bị lỗi    
  Phụ thuộc vào mạng Internet     

Đối với giáo viên, việc làm quen với hệ thống Moodle bước đầu khá khó khăn vì tính phức 
tạp và nhiều chức năng. Các giảng viên mất khá nhiều thời gian để làm quen và xoay sở khi xây 
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dựng khóa học điện tử cũng như đưa các tình huống, phương pháp dạy học vào trong khóa học trực 

tuyến này. Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ kỹ thuật, các giảng viên quen 
dần với các chức năng cơ bản và đã xây dựng thành công, cũng như triển khai giảng dạy thực tế cho 

sinh viên, học viên. Nhiều giảng viên tự mày mò, học hỏi đã biết thêm nhiều chức năng nâng cao, 

đã xây dựng được khóa học một cách ấn tường và sáng tạo. Người quản lý đào tạo cũng quen dần 
với việc quản lý dạy và học của giảng viên và sinh viên thông qua hệ thống LMS Moodle. Một số 

đơn vị, như Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường Du lịch đã tổ chức thành công các kỳ thi cuối kỳ 

thông qua hệ thống LMS này. Điều này đã chứng tỏ rằng Moodle là một công cụ mạnh cho việc đào 

tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nếu người dùng biết khai thác thì sẽ đem lại hiệu quả rất lớn cho 
công cuộc chuyển đổi số trong đào tạo. 

7. KẾT LUẬN  

Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay, trong đó việc số hóa 

các tài nguyên học tập, tổ chức các tài nguyên này thành các khóa học điện tử trên một hệ thống 
quản lý dạy học (LMS) là xu thế tất yếu đối với các trường đại học trên thế giới và ở Việt Nam. Với 

tốc độ phát triển nhanh của các ứng dụng phần mềm, đặc biệt trong thời gian ứng phó giãn cách xã 

hội do dịch bệnh Covid-19, nhiều ứng dụng dành cho đào tạo trực tuyến được phát triển và nâng 
cấp, nhưng Moodle luôn nổi lên một LMS mạnh mẽ và hiệu quả. Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo 

hỗn hợp của Đại học Huế” được Văn phòng Đại học Pháp ngữ (AUF) Châu Á – Thái Bình Dương 

phê duyệt đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của Đại học Huế trong việc nâng cao năng lực dạy và học 

trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến cho các đơn vị thành viên, ứng phó kịp thời với yêu cầu 
giãn cách xã hội, khi mà người học không thể đến trường. Qua 2 năm thực hiện, Dự án đã phát huy 

tốt hiệu quả, đào tạo được một lượng đáng kề các chuyên gia, giảng viên có năng lực tốt về đào tạo 

trực tuyến và kết hợp, trở thành đội ngũ nòng cốt để hỗ trợ cho các đơn vị đào tạo trong Đại học 
Huế. Nhiều đơn vị đã triển khai Hệ thống LMS Moodle đưa vào giảng dạy, kiểm tra và thi cuối kỳ. 

Việc kết hợp sử dụng Moodle với nhiều công cụ dạy học trực tuyến khác là một tất yếu khách quan, 

không chỉ nhằm phát huy tính sáng tạo của giảng viên trong đổi mới phương pháp dạy học, mà còn 

thích ứng với tính chất đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo tại Đại học Huế. Thành công của Dự án 
đã thể hiện được hiệu quả của sự hỗ trợ và hợp tác giữa AUF và Đại học Huế, cũng cố mạnh thêm 

mối quan hệ hợp tác lâu nay và cũng giúp thúc đẫy thêm việc phát triển các hợp tác trong thời gian 

đến. 
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HOẠT ĐỘNG BLENDED LEARNING, E-MENTORING TRONG ĐÀO TẠO 
CHĂM SÓC BAN ĐẦU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, BS. Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

 

1. BỐI CẢNH  

Nghị quyết số 46/NQ-TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “nghề Y là một nghề đặc biệt, cần được 

tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”, đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nêu bật tính 
đặc thù trong đào tạo, sử dụng nhân lực y tế. Đặc thù trong đào tạo y khoa gắn kết chặt chẽ 3 yếu tố là 

“đào tạo gắn liền với thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học”. Đào tạo y khoa tại Việt Nam được 

phân định 2 hướng đào tạo là (1) hệ nghiên cứu, hàn lâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và (2) hệ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý. 

Thời gian vừa qua, sự phát triển của hệ thống đào tạo nhân lực y tế đã được chú trọng phát 
triển và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Mặc dù vậy, hiện nay công tác đào tạo 

nguồn nhân lực y tế đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Mạng lưới các cơ sở đào 

tạo và số lượng các cơ sở đào tạo tăng nhanh, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn với sự tham gia 

đào tạo nhân lực y tế của các trường đa ngành. Sự thiếu hụt về nhân lực và vật lực trong quá trình 
đào tạo, quá tải về đào tạo, nhiều chương trình đào tạo chưa được điều chỉnh, giảng dạy chủ yếu vẫn 

trọng lý thuyết, dẫn đến việc sinh viên ít có cơ hội thực tập, thực hành trên môi trường thực tế, hậu 

quả tất yếu xảy ra đó là sự giảm sút về chất lượng đầu ra và năng lực cần thiết cho người học để đáp 
ứng được với nhu cầu và yêu cầu của hệ thống y tế. Trong khi đó, mô hình bệnh tật đã thay đổi theo 

xu hướng tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm gia tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang 

thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển, dân số tăng và già hóa, đòi hỏi 

chuẩn mực chăm sóc sức khỏe cao hơn cả về số lượng, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Trước những thách thức đó, đòi hỏi công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực y tế cần phải có những 

giải pháp hợp lý cả trước mắt và lâu dài để tập trung thực hiện mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 
tình hình mới, hướng tới hội nhập quốc tế.  

2. XU HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Y KHOA TRONG THỜI KỲ MỚI 

Hiện nay, lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo y khoa nói riêng trên thế 

giới đã và đang có nhiều sự đổi mới như phương pháp học và dạy tích cực, lấy người học làm trung 
tâm, tập trung vào năng lực của người học, áp dụng công nghệ tiên tiến trong học và dạy và đặc biệt 

là truyền cảm hứng và tạo điều kiện, cơ hội cho người học có thể học suốt đời. 

Đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực và dựa trên hệ thống 

Giảng dạy lâm sàng, nâng cao năng lực, tay nghề thực hành y khoa là trụ cột trong đổi mới 

đào tạo y khoa. Việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại dựa trên năng lực là xu thế 

mới và tất yếu của Giáo dục Y khoa Thế giới, giúp hội nhập sâu rộng hơn nữa với thị trường lao 

động quốc tế và hướng đến kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Giáo dục y khoa Quốc 
tế.  Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tạo ra năng lực thực hành nghề nghiệp, tổ chức kỳ thi 

đánh giá năng lực để cấp chứng chỉ hành nghề, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo… là 

những biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát chất lượng đào tạo, không chỉ mang lại lợi ích trong 

chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung mà còn nâng cao uy tín và vị thế của các cơ sở đào tạo. 
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Tăng cường đào tạo lâm sàng tích hợp theo chiều dọc, hướng người bệnh và cộng đồng 

làm trung tâm, chú trọng bệnh mạn tính 

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhu cầu chăm sóc tích hợp cho những người mắc bệnh 

mạn tính đang gia tăng khi dân số có khuynh hướng già đi. Nhu cầu này đòi hỏi các hệ thống chăm 
sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tích hợp theo chiều dọc nhiều hơn. Vai trò 

“người gác cổng” của trạm y tế và các cơ sở chăm sóc ban đầu ngày càng được đẩy mạnh, công tác 

nâng cao năng lực chăm sóc ban đầu theo hướng lấy người bệnh và cộng đồng làm trung tâm, chú 
trọng đến các bệnh mạn tính ngày càng được quan tâm thực hiện đổi mới. Theo đó, các chương 

trình đào tạo y khoa hiện nay đã bắt đầu đưa sinh viên thực hành lâm sàng sớm, trang bị cho sinh 

viên các kỹ năng lâm sàng trước khi tiếp xúc với người bệnh thực tế. Mạng lưới cơ sở thực hành 

cũng đã vươn ra ngoài bệnh viện tới những cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và cộng đồng.  

Đào tạo liên ngành giúp huấn luyện nguồn nhân lực y tế sẵn sàng cho phối hợp liên 
ngành trong thực tế lâm sàng 

Đào tạo liên ngành và thực hành cộng tác liên ngành là chiếc chìa khoá cho việc tái cấu trúc 
chương trình giảng dạy của các chương trình đào tạo các chuyên ngành sức khoẻ. Theo Tổ chức Y 

tế thế giới, Giáo dục liên ngành là "sinh viên từ hai hoặc nhiều chuyên ngành học từ nhau, về nhau 

và lẫn nhau để sẵn sàng hợp tác liên ngành và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh”. Giáo dục 

liên ngành có thể được thực hiện ở nhiều cấp bậc đào tạo: đại học, sau đại học và đào tạo y khoa 
liên tục, giúp người học tôn trọng mong muốn nhu cầu của người bệnh, lấy người bệnh làm trung 

tâm và tăng cường an toàn trong chăm sóc y tế, giảm thiểu xảy ra các sai sót y khoa. 

Ứng dụng công nghệ và mô hình trong đào tạo lâm sàng  

Công nghệ kỹ thuật số là rất cần thiết để đạt được độ bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, 
các công nghệ kỹ thuật số không phải là đích đến, mà là những công cụ quan trọng để tăng cường 

năng lực của nhân viên y tế, nâng cao sức khỏe và phục vụ những người dễ bị tổn thương. Nhằm 

đáp ứng nhu cầu đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ về chuyên môn cao, linh hoạt và 
sáng tạo cho nền công nghiệp mới và tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, nhiều Trường đại 

học trên thế giới và tại Việt Nam đã và đang tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông 

tin, đẩy mạnh việc dạy - học từ xa, học tập và lượng giá năng lực sinh viên trực tuyến. Chủ trương 

này càng được thể hiện rõ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. 

Chú trọng đến tính liên tục trong đào tạo nghề nghiệp - học tập suốt đời và lâu dài 

Tự học tập suốt đời là nhu cầu của cá nhân và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện 

nay. Trong đào tạo y khoa, bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy như đào tạo đại học, sau 
đại học, các hoạt động đào tạo y khoa liên tục hay phát triển nghề nghiệp liên tục đã được chú trọng 

thực hiện trong thời gian gần đây nhằm phát triển, nâng cao năng lực nghề nghiệp của nhân viên y 

tế hướng tới mục tiêu cuối cùng là cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân. Tại Việt Nam, 

các nhân viên y tế được yêu cầu hoàn thành 24 giờ đào tạo y khoa liên tục mỗi năm. Điều này giúp 
đội ngũ nhân lực y tế không ngừng tự nâng cao năng lực nghề nghiệp, thích ứng với sự thay đổi của 

mô hình bệnh tật và sự phát triển của khoa học công nghệ. 

3. MÔ HÌNH BLENDED LEARNING KẾT HỢP THUYẾT TRÌNH TRÊN LỚP VÀ E-

MENTORING TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC BAN ĐẦU  

Từ năm 2018, trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải 

cách hệ thống y tế” (HPET), Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành cải cách toàn 
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diện chương trình đào tạo đại học đối với ngành Y khoa và chương trình đào tạo Răng Hàm Mặt 

theo hướng giảng dạy tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp và hội nhập quốc tế. Hai 
chương trình đào tạo đã được nghiệm thu, kết quả đạt được đã chỉ rõ sự đổi mới mạnh mẽ về cấu 

trúc chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy, lượng giá và cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú 

trọng nâng cao năng lực giảng viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như áp dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy và cải tiến chất lượng liên tục (CQI)… Nhà trường cũng 

đang tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo của các ngành còn lại bao gồm cả đào tạo đại học và sau 

đại học theo hướng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp gắn với cải tiến chất lượng liên tục.  

Trong quá trình đổi mới đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã ứng dụng nhiều 

phương pháp giảng dạy tích cực, tích hợp lấy sinh viên làm trung tâm, đào tạo dựa trên năng lực. 

Việc áp dụng chương trình học tập kết hợp (blended learning) kết hợp bài giảng truyền thống và 
diễn đàn dựa trên web cũng đã được áp dụng rộng rãi, cung cấp các trải nghiệm học tập thuận tiện 

cho người học cả về thời gian và địa điểm, khuyến khích học tập dựa trên nền tảng kiến thức và 

kinh nghiệm trước đó, tối đa hóa cơ hội học tập cho người học và thúc đẩy việc học tập bằng cách 
cho phép người học tham gia vào các hoạt động học tập trong quá trình làm việc hoặc học tập tại 

môi trường lâm sàng. Blended learning được xây dựng trên 4 nguyên tắc sư phạm học, bao gồm học 

tập dựa trên vấn đề, kiến tạo, kết nối và học tập trực tuyến. Mô hình học theo tình huống lâm sàng 

thực hiện qua E-mentoring và teleconference đã được áp dụng để nâng cao kiến thức cho nhân viên y 
tế ở tuyến y tế cơ sở và các khu vực nông thôn. Mô hình dạy-học này được chứng minh rất phù hợp 

với các chương trình đào tạo kỹ năng lâm sàng, y học gia đình, đặc biệt đối với các chương trình thực 

hành luân khoa ở những địa điểm cách xa nhau về mặt địa lý và người học có các khó khăn về việc 

phải dừng công tác lâm sàng trong quá trình học tập.  

Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng học thuật dành cho các bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở dựa trên 
nguyên tắc chuyển dịch kiến thức nhưng không chuyển dịch con người, Trung tâm Y học gia đình, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã thiết kế chương trình giảng dạy lâm sàng blended 

learning, E-mentoring nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc lâm sàng chất lượng 

cao đối với các bệnh mạn tính phức tạp cho các nhóm đối tượng sống ở vùng nông thôn và vùng sâu 
vùng xa thông qua chương trình nâng cao năng lực cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu và 

các nhân viên y tế tuyến cơ sở. Các khóa đào tạo sử dụng mô hình giảng dạy E-mentoring được xây 

dựng dựa trên các nguyên tắc sau: 

+ Sử dụng công nghệ trực tuyến từ xa qua video làm nền tảng cho hoạt động dạy - học lâm 

sàng, thảo luận, học tập qua ca bệnh giữa các bác sĩ tuyến y tế cơ sở tại cộng đồng, các giảng viên 
tuyến tỉnh và các chuyên gia đa ngành từ trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. 

+ Chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các học viên trong việc quản lý, chăm sóc theo 
hướng lấy người bệnh làm trung tâm, từ đó giảm sự chênh lệch chăm sóc giữa các vùng miền cũng 

như chuẩn hóa được các xử trí lâm sàng tại tuyến y tế cơ sở. 

+ Học tập dựa trên tình huống lâm sàng và thực hành có hướng dẫn của các chuyên gia và 

giảng viên để có thể giải quyết được các trường hợp bệnh phức tạp trong thực tế công tác. 

+ Tận dụng nguồn lực sẵn có tại địa phương, đơn giản, dễ áp dụng. 

Đào tạo lâm sàng trực tuyến, E-mentoring giống như hình thức hướng dẫn lâm sàng truyền 

thống ‘cầm tay chỉ việc’ nhưng thay thế việc tương tác trực tiếp tại chỗ bằng giao tiếp thông qua 

công nghệ truyền hình trực tuyến giữa các thành viên trong các đầu cầu khác nhau. Các học viên 
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trong một khóa đào tạo thường được chia thành 5-6 đầu cầu theo phân bố địa lý. Học viên được yêu 
cầu chuẩn bị các ca bệnh lâm sàng trong thực tế công tác để thảo luận theo mẫu quy định. Việc đào 
tạo và hướng dẫn sẽ do các điều phối viên, chuyên gia và các giảng viên tuyến tỉnh của khóa đào 
tạo thực hiện dựa trên hướng dẫn lâm sàng, phác đồ điều trị hiện hành tại Việt Nam và các tiêu 
chuẩn quốc tế. Đội ngũ chuyên gia và các giảng viên Trung tâm Y học gia đình đã xây dựng ngân 
hàng các ca lâm sàng và bộ công cụ lượng giá để áp dụng, có thể chia sẻ và áp dụng rộng rãi trong 
dạy - học lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ban đầu.  

 

Sơ đồ 1. Quy trình giảng dạy lâm sàng theo mô hình E-mentoring 

Chương trình được thực hiện thí điểm trong Khóa đào tạo chứng chỉ Chăm sóc sức khỏe ban 
đầu theo nguyên lý Y học gia đình trong thời gian 3 tháng cho các học viên là giảng viên tuyến tỉnh 
và các bác sĩ đang công tác tại tuyến y tế cơ sở của các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ 
năm 2016. Trong thời gian 5 năm 2016 - 2021, có 24 khóa đào tạo tại 9 tỉnh ở miền Trung và Tây 
Nguyên bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm 
Đồng, Kon Tum và Gia Lai với gần 800 học viên. Sau khi đạt được kết quả tích cực, từ năm 2019, 
mô hình này được thực hiện thí điểm nhân rộng đối với các sinh viên y khoa năm thứ 5 trong học 
phần Y học gia đình, sinh viên y khoa năm thứ 2 trong học phần Thực hành tại Trạm Y tế và Phòng 
khám Bác sĩ gia đình.  

Qua thực tiễn triển khai và đánh giá, việc ứng dụng giải pháp dạy - học lâm sàng trực tuyến giúp 
cho người học có nhiều cơ hội học tập, trao đổi với chuyên gia và đồng nghiệp về các tình huống lâm 
sàng đa dạng trong thực tế, hỗ trợ các bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở quản lý bệnh nhân tại địa phương của 
họ, rút ngắn khoảng trống giữa học lý thuyết và thực hành, cũng như tạo động lực làm việc và gắn bó 
với công tác tại tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, mô hình này tạo được hiệu ứng lan tỏa, từ việc tham gia 
khóa đào tạo E-mentoring, ngân hàng tình huống lâm sàng thực tế được đúc kết từ kinh nghiệm trực 
tiếp của các học viên và chuyên gia sẽ được bổ sung và cập nhật liên tục, trở thành một nguồn tài liệu 
học tập, tài liệu tham khảo cho các nhân viên y tế khác trong cùng hệ thống, tạo ảnh hưởng tích cực 
lên thực hành lâm sàng, công tác khám, chữa bệnh. Khảo sát kết quả học tập của các học viên là bác sĩ 
công tác tại tuyến y tế cơ sở và sinh viên cho thấy có sự cải thiện rõ rệt có ý nghĩa thống kê về phân 
bố điểm lượng giá trước và sau khóa học của cả ba đối tượng người học (p<0,005) (Biểu đồ 1). Đa số 
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người học đánh giá chương trình đào tạo theo mô hình giảng dạy và hỗ trợ lâm sàng E-mentoring đáp 
ứng nhu cầu đào tạo của học viên và có mức độ hài lòng cao về chất lượng các khóa học sử dụng mô 
hình giảng dạy này. Bên cạnh đó, mô hình đào tạo hỗn hợp và hỗ trợ lâm sàng trực tuyến E-
mentoring có rất nhiều ưu thế về mặt hiệu quả kinh tế so với hướng dẫn lâm sàng truyền thống hoặc 
học tập tập trung, bao gồm chi phí đầu tư trang cấp thấp, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho cán 
bộ, giảm thời gian gián đoạn công việc của cả người hướng dẫn và học viên; và rút ngắn cách biệt 
về chuyên môn cho những người đang làm việc tại những vùng sâu vùng xa.  

  

Biểu đồ 1a Biểu đồ 1b 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1c 

Biểu đồ 1. Phân bố điểm của lượng giá trước và sau khóa học của: 1a) bác sĩ y tế cơ sở, 1b) 
sinh viên y khoa năm thứ 5, 1c) sinh viên y khoa năm thứ 2 

Chương trình đào tạo này không chỉ mang lại hiệu quả cao về chất lượng đào tạo, đồng thời 
tạo cơ sở thuận lợi cho các nhân viên y tế ở vùng khó khăn ít có cơ sở tiếp cận và cơ hội được cập 
nhật kiến thức sau khi tốt nghiệp. Mô hình giảng dạy này không chỉ hiệu quả đối với đào tạo sau đại 
học, đào tạo liên tục mà còn có thể nhân rộng và đạt hiệu quả cao trong các chương trình đào tạo 
khác. Việc ứng dụng mô hình giảng dạy E-mentoring sẽ giúp các học viên có thể tham gia học tập 
nâng cao năng lực chuyên môn mà vẫn có thể tiếp tục công tác, chăm sóc sức khỏe người dân trong 
địa bàn quản lý, không gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Do đó, phương thức giảng dạy lâm 
sàng trực tuyến E-mentoring là hoàn toàn phù hợp với các chương trình đào tạo liên tục cho các 
nhân viên y tế tuyến cơ sở, đội ngũ cán bộ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ... Ứng dụng có 
tính hiệu quả và bền vững cao, tác động lâu dài đối với năng lực và cam kết học tập suốt đời của 
mỗi cán bộ y tế trong thực hành y khoa, từ đó nâng cao năng lực của người học trong việc cung cấp 
các dịch vụ quản lý chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân tại tuyến y tế cơ sở, tăng cường 
tuân thủ điều trị, sự hài lòng của người bệnh vào đội ngũ thầy thuốc nói riêng và tăng cường niềm 
tin của người dân vào chất lượng dịch vụ của ngành y tế nói chung. 

Những kết quả này cho thấy khả năng lồng ghép chương trình đào tạo hỗ hợp và hỗ trợ lâm 
sàng trực tuyến E-mentoring vào chương trình giảng dạy, kế hoạch đào tạo liên tục dành cho cán bộ 

Điểm lượng giá trước ECE  

Điểm lượng giá sau ECE  
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y tế nhằm đảm bảo yêu cầu về việc hoàn thành đào tạo liên tục đối với nhân viên y tế. Đặc biệt, 

trong bối cảnh dịch COVID-19, hệ thống E-mentoring đã triển khai và áp dụng trong các chương trình 
đào tạo chuyên môn, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề định kỳ về Y học gia đình, chăm sóc ban đầu tại 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho thấy tính hiệu quả và tính ứng dụng cao, giúp thích nghi 

nhanh chóng với việc chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hình thức truyền thống sang đào tạo 
theo hình thức trực tuyến và hỗn hợp (blended learning). 

4. KẾT LUẬN 

Đổi mới và cải cách toàn diện giáo dục y khoa là cần thiết, đặc biệt đối với các quốc gia đang 

phát triển như Việt Nam. Trong bài báo cáo này, chúng tôi chia sẻ những cách tiếp cận, xu hướng đổi 
mới giáo dục y khoa đang được áp dụng rộng rãi hiện nay cũng như chia sẻ kết quả của một trong 

những nỗ lực của chúng tôi trong tiến trình cải cách giáo dục y khoa. Mô hình E-mentoring không 

thực sự cung cấp các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp như mô hình hội chẩn y tế từ xa, thay vào 

đó cung cấp một nền tảng (platform) giữa mạng lưới chăm sóc chuyên khoa, các chuyên gia có nhiều 
kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăm sóc ban đầu tập trung ở đầu cầu trung tâm “hub” với các bác sĩ 

tuyến y tế cơ sở tại địa phương, hướng đến cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao 

ngay tại địa phương. Mỗi lĩnh vực, mỗi chuyên ngành sẽ có những thách thức và cách tiếp cận khác 
nhau, chúng tôi hy vọng những ví dụ minh họa này trong thực tiễn triển khai của chúng tôi sẽ có thể 

truyền cảm hứng cho những đổi mới trong giáo dục y khoa nói riêng và đổi mới giáo dục nói chung. 
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TRƯỜNG HỢP CÁC KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
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TS Hoàng Thị Thu Hạnh,  
Giảng viên - Nghiên cứu viên về ứng dụng công nghệ thông tin 

 vào giảng dạy ngoại ngữ, Trường ĐHNN, Đại học Huế 

 Email :htthanh@hueuni.edu.vn, tel : 0708476199 

 
Tóm tắt 

Nguồn học liệu luôn có vị trí quan trọng trong mọi phương thức đào tạo, đặc biệt đối với đào 

tạo hỗn hợp. Trong khoá học hỗn hợp, giảng viên cần cung cấp nguồn học liệu dưới nhiều định 

dạng và nội dung cần thiết nhằm giúp SV lĩnh hội nội dung của môn học cũng như giúp SV có khả 
năng tự học và nghiên cứu. Tuy nhiên, các nguồn học liệu cần được xây dựng một cách khoa học và 

cuốn hút người học. Đây là vấn đề chúng tôi nghiên cứu thông qua phân tích các nguồn học liệu và 

điều tra người học về một số học phần Thực hành tiếng tiếng Pháp của Trường ĐHNN, ĐHH trong 
năm học 2020-2021. 

Từ khoá : Nguồn học liệu, đào tạo trực tuyến, giảng dạy tiếng pháp 

1. PHẦN MỞ ĐẦU 

Nguồn học liệu luôn có vị trí quan trọng trong mọi phương thức đào tạo, đặc biệt đối với đào 

tạo trực tuyến. Trong khoá học trực tuyến, giảng viên cần cung cấp nguồn học liệu dưới nhiều định 
dạng và nội dung của các tài liệu này phải phù hợp nhằm giúp sinh viên (SV) lĩnh hội nội dung cần 

thiết của môn học cũng như giúp SV có khả năng tự học và nghiên cứu. Việc cung cấp học liệu cho 

SV đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, là nhiệm vụ không thể bỏ qua của GV. Tuy nhiên, các 

nguồn học liệu được cung cấp đã thực sự khoa học và hiệu quả. Đây là vấn đề chúng tôi quan tâm 
và đã nghiên cứu thông qua phân tích các nguồn học liệu và điều tra người học về các học phần của 

ngành Ngôn ngữ Tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Pháp trên hệ thống LMS của Trường ĐHNN, ĐHH 

trong thời gian học trực tuyến vừa qua. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Trong kịch bản của một khoá học trực tuyến, việc cung cấp thông tin phục vụ học tập là 1 

mắc xích quan trọng, các thông tin đó được gọi là học liệu hoặc tài nguyên học tập. Nhưng nó chỉ 

đơn thuần là việc người dạy chuyển tài liệu cho người học mà nó được thực hiện theo quy tắc sư 
phạm cần thiết, tuân thủ các tiêu chí nhất định về hình thức, nội dung, về thời gian và vị trí. 

2.1.Tài liệu học tập  

 Bàn về tài liệu học tập, trước tiên chúng ta cần quan tâm các đơn vị học tập, theo nhà nghiên 

cứu sư phạm Wagner2, các đơn vị nội dung học tập gồm: 

- Nội dung thô (content asset): các thông tin nguyên gốc chưa được soạn thảo thành tài liệu 

học tập, ví dụ những hình ảnh, biểu đồ, một bộ phim, một đoạn nhạc. 
- Đơn vị thông tin (information objet): là 1 đơn vị nội dung hoàn chỉnh thông qua tổng hợp 

các thông tin thô, ví dụ là 1 khái niệm, 1 nguyên tắc. 

- Đơn vị học liệu (learning objet): là một nội dung học tập có thể thực hiện 1 nhiệm vụ nhất 
                                                
2 Wagner, E.. (2002). Steps to creating a content strategy for your organization. 
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định. 

- Học phần (learning component): gồm nhiều đơn vị học liệu, được xây dựng để đáp ứng 
yêu câu của một môn học 

- Môi trường học tập (learning environment): tổng thể các công cụ, phương tiện giao tiếp 
hỗ trợ các hoạt động dạy và học trực tuyến. 

 Trong một môi trường học tập trực tuyến, nguồn học liệu là không thể thiếu, như nhà nhà 
thiết kế giáo dục (educational designer) Jorger Renay đã trình bày sơ đồ Digital Teaching and 
Learning Ecosystem (Reyna, 2011)3: 

 

Hình 1: Hệ sinh thái học tập trực tuyến 

Theo sơ đồ, các tài liệu học tập là 1 phần của hệ sinh thái đó, ở nhiều định dạng khác nhau. 
Cụ thể các tài liệu thường gặp gồm giáo trình, tài liệu đa phương tiện, tài liệu văn bản, cơ sở dữ liệu 
của ngành học. 

Các học liệu này được hiểu là những thông tin, kiến thức mà người dạy muốn truyền tải đến 
cho người học để thông qua quá trình học, tự học chúng biến thành tri thức, và cả kỹ năng theo mục 
đích học tập hay theo chuẩn đầu ra.  

Chúng ta quan sát sơ đồ của Paquette để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc thiết kế và sử 
dụng học liệu: 

                                                
3 Reyna, J. (2011). Digital teaching and learning ecosystem (DTLE): A theoretical approach for online learning 
environments. Changing demands, changing directions. Proceedings ascilite Hobart, 1083-1088. 
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Hình 2: Sơ đồ Thông tin trong môi trường học tập 

2.2. Nguyên tắc xây dựng tài liệu học tập 

Theo Wiley (2002) Johnson & Hall (2007)4, các tài liệu học tập cần kết hợp (combination): 
khuyến khích sử dụng và tuỳ biến học liệu theo cách riêng để đạt được hiệu quả dạy học; Phân đoạn 
(granularity): học liệu càng lớn thì càng hạn chế khả năng sử dụng, cần phân đoạn thành đơn vị nhỏ 
để linh hoạt tái sử dụng theo nhiều phương án khác nhau; Tái sử dụng (reusability): nội dung học 
liệu cho phép người học truy cập được 24/7 từ bất cứ nơi đâu;  Thích ứng tương hỗ 
(interoperability): học liệu có khả năng thích ứng tương hỗ với nhiều hệ thống và thiết bị kĩ thuật. 

Theo Mayer (2009)5, học liều cần tuân thủ nguyên tắc sau: Nhất quán (coherence): loại bỏ 
những thông tin thừa; Đánh dấu (signaling): tạo các dấu hiệu lưu ý những thông tin, nội dung quan 
trọng; Trùng lặp (redundancy): tránh lặp lại cùng một thông tin ở các kênh khác nhau; Lân cận 
không gian (spatial contiguity): đặt văn bản và hình ảnh liên quan nhau ở gần nhau; Lân cận thời 
gian (temporal contiguity): trình bày cùng lúc văn bản và hình ảnh liên quan nhau. 

Đa phương tiện (multimedia): cần kết hợp các yếu tố văn bản và nghe nhìn, tài liệu học tập 
chỉ có văn bản thuần tuý thì sẽ giảm hiệu quả học tập; Cá nhân hoá (personalization): phong cách 
đối thoại hiệu quả hơn phong cách chuẩn tắc; Lời nói (voice): giọng nói thân thiện, vui vẻ hiệu quả 
hơn giọng nói khô khan, máy móc; Hình ảnh (image): trong một số trường hợp, có hình ảnh nhân 
vật hướng dẫn kèm theo lời nói sẽ tạo được hiệu quả nhất định. 

                                                
4 Johnson, K., & Hall, T. (2007). Granularity, reusability and learning objects. In A. Koohang & K. Harman (Eds.), 
Learning objects: Theory, praxis, issues, and trends (pp. 181–208). Informing Science Press. 
Wiley, D. A. (2002). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a 
taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The instructional use of learning objects (pp. 3–23). Agency for Instructional 
Technology - Association for Educational Communications & Technology  
5 Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (Second edition). Cambridge University Press. 
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Hình 3: 12 nguyên tắc tài liệu học tập đa phương tiện của Mayer 

Chúng tôi nhận thấy lý thuyết của các nhà nghiên cứu trên hoàn toàn có thể áp dụng vào thực 
tế của việc xây dụng học liệu phục vụ giảng dạy trực tuyến hiện nay. Nhưng để thực sự đưa ra các 
đề xuất hữu ích, cần hiểu rõ hơn thực tế môi trường giảng dạy. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày 
nội dung nghiên cứu thực trạng nguồn tài liệu của GV tiếng Pháp. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện nghiên cứu về tài liệu học tập của các học phần thuộc các ngành Ngôn ngữ Pháp 
và Sư phạm Pháp trong học kì 1 năm học 2021-2022, chúng tôi đã kết hợp các phương pháp nghiên 
cứu sau:  

- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu để xây dựng cơ sở lý thuyết. 
- Phương pháp quan sát, thống kê để miêu tả thực tế các nguồn học liệu. 
- Phương pháp định lượng qua khảo sát SV để hiểu hơn nhìn nhận của SV về nguồn học 

liệu mà họ tiếp cận được trong quá trình học trực tuyến. 
 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.Thực trạng về tài liệu học tập 

Chúng tôi đã tiến hành quan sát các nguồn học liệu của GV tiếng Pháp đã thiết kế, soạn thảo 
hoặc sử dụng phục vụ việc giảng dạy của mình. 

Tổng các khoá học trong học kì 1: 49/841 khoá học trực tuyến được quản lý trên LMS của 
trường.  
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Hình 4: LMS của trường ĐHNN, Đại học Huế 

 
Các tài liệu học tập ở các định dạng của các khoá học này: 
- Tài liệu văn bản dưới dạng word, PDF 
- Tài liệu trình chiếu power point 
- Tài liệu nghe nhìn : video, tệp nghe 
- Tài liệu dạng bảng tính : Excel 
- Tài liệu là các đường liên kết với các trang web học tập hoặc tài liệu thực. 

4.2.Phản hồi của SV về tài liệu học tập 

Chúng tôi đã thực hiện khảo sát tất cả SV tiếng Pháp năm 2,3,4 đang học trực tuyến trong học 
kì 1, năm học 2021-2022. Chúng tôi đã nhận được phản hổi của 120 SV. 

Khảo sát được thực hiện thông qua bảng hỏi gồm 9 câu hỏi tương ứng các nội dung chúng tôi 
muốn nghiên cứu, sau đây là những kết quả chính: 

  Trong quá trình học trực tuyến, các bạn nhận các nguồn tài liệu học tập ở đâu? 
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 Câu hỏi  tiếp theo về các thể loại tài liệu thì chúng tôi nhận được kết quả như  chúng tôi đã 

quan sát và trình bày ở trên. 

  Các ưu điểm của các tài liệu này? 

 

 

Ưu điểm  lớn nhất của học liệu là các tài liệu cung cấp thông tin và kiến thức hỗ trợ việc học 
tập môn học đó, và chỉ 30% ý kiến cho rằng các tài liệu lôi cuốn và hấp dẫn.  

Về nhược điểm, hai nhược điểm mà nhiều SV chọn là “thiếu hướng dẫn sử dụng” “đơn điệu, 
không lôi cuốn”: 

 
 

Tiếp theo chúng tôi tìm hiểu về mức độ hài lòng về các tài liệu học tập trong các khoá học 
trực tuyến mà họ đang học. 
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Đa số đều hài lòng, chọn mức 4/5 mức từ : không hài lòng đến rất hài lòng : 60% hài lòng, 

11,4% rất hài lòng, 25,7% mức độ hài lòng trung bình, 2,9% ít hài lòng, không SV nào không hài 
lòng. 

Một câu hỏi không bắt buộc nhưng hầu hết SV cũng đã trả lời : Bạn thích nhất học liệu của 
học phần nào? Đa số SV đã chọn Công nghiệp lữ hành. Học phần này  được xây dựng với nguồn 
học liệu vừa đủ, ở định dạng khác nhau hấp dẫn lôi cuốn, các nhiệm vụ học tập, cách sử dụng tài 
liệu rõ ràng.  

 

Hình 3: Khoá học Công nghiệp lữ hành 

Cuối cùng, SV đã đưa ra một số mong muốn để có các nguồn học liệu tốt như là: Có một số 
tài liệu không xem được và không tải về được nên mong muốn tiếp cận dễ dàng tất cả các học 
liệu; GV cần đặt tiêu đề, sắp xếp các tài liệu rõ ràng hơn, cung cấp tài liệu phong phú và lôi cuốn 
hơn; GV đăng các ghi chép sau mỗi buổi học lên khoá học ở LMS để SV xem lại. 

5. THẢO LUẬN 
Trong tình hình hiện nay, giảng dạy trực tuyến không còn là phương thức tuỳ chọn mà những 

nguyên nhân khách quan đã buộc người giáo viên phải thích nghi với phương thức dạy mới. Tuy 
nhiên, phương thức mới cần những kỹ năng và kiến thức mới. Trong giảng dạy trực tuyến thì những 
hiểu biết về xây dựng nguồn học liệu cũng không kém phần quan trọng. Trên đây chúng tôi đã trình 
bày một số nguyên tắc, nhưng để hiểu rõ và thực hiện hiệu quả thì cần nổ lực của bản thân từng 
giáo viên tìm tòi học hỏi. Đông thời, cần có các biện pháp hỗ trợ giáo viên như tập huấn về ứng 
dụng công nghệ thông tin và về phương pháp sư phạm giảng dạy trực tuyến. Nhà trường cần bảo 
dưỡng, nâng cấp cơ sở kỹ thuật, đặc biệt hệ thống quản lý LMS để hạn chế sự cố, để các khoá học 
có thể chấp nhận các định dạng học liệu khác nhau và có khả năng điều hướng dễ dàng. 

6. KẾT LUẬN 
Sau khi thực hiện nghiên cứu về mặt lý thuyết cũng như về thực trạng xây dựng tài liệu học 

tập phục vụ giảng dạy trực tuyến, thứ nhất, chúng tôi nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc xây 
dựng nguồn học liệu. Nguồn học liệu tốt góp phần đáng kể vào thành công của việc giảng dạy của 
giáo viên và của việc học tập của SV, đặc biệt trong đào tạo trực tuyến, khi tương tác trực tiếp của 
giáo viên và SV bị hạn chế. Thứ hai, cách thức xây dựng nguồn học liệu đã được nhiều nhà nghiên 
cứu giáo dục đã tìm hiểu và đưa ra các nguyên tắc thiết kế và sử dụng các tài liệu học tập, giáo viên 
cần nghiên cứu và áp dụng linh hoạt vào thực tế. Ngoài ra, nghiên cứu này đã cho chúng tôi biết 



27 

 
được phản hồi của người học về các nguồn tài liệu học tập hiện tại, những điểm mạnh cần phát huy 

và những vấn đề cần khắc phục và cải thiện. Từ thực tiễn chúng tôi nhận thấy rằng các yếu tố thành 
công của ĐTHH gốm các chính sách thuận lợi; Kỹ năng sư phạm, ứng dụng CNTT, Đào tạo tập 

huấn, LMS Hỗ trợ tài chính và chuyên môn từ các hiệp hội như AUF, tài nguyên học tập được số 

hóa, thiết kế tốt và dễ tiếp cận. Tóm lại để loại hình đào tạo này đạt hiệu quả cần có sự đầu tư đồng 
bộ về nhiều khía cạnh: cơ sở kỹ thuật, phương pháp sư phạm và sự tham gia của các tác nhân quản 

lý và hỗ trợ. 
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KHAI THÁC MOODLE TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  

TẠI TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ 

Ngô Văn Sơn 
Giảng viên, Quản trị Hệ thống e-learning Trường Du lịch – Đại học Huế 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Moodle [3] là hệ thống quản lý học tập trực tuyến đang được nhiều trường Đại học ở Việt 

Nam áp dụng, trong đó có Trường Du lịch – Đại học Huế. Đây được xem như là một trong các giải 

pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục giúp người học chủ động hơn trong việc 

học tập, giúp người dạy đổi mới phương pháp với việc ứng dụng đa dạng các công cụ đa phương 
tiện khác nhau và giúp người quản lý đào tạo dễ dàng giám sát hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, 

việc áp dụng hiệu quả Moodle trong hoạt động đào tạo gặp nhiều thách thức, cần các bên liên quan: 

người dạy, người học, người quản lý đào tạo và người quản trị hệ thống phối hợp và hỗ trợ lẫn 
nhau. Việc kết hợp với các hệ thống khác như Google, Zoom có thể được tích hợp trong Moodle 

nhằm giúp người dùng khai thác tối đa tính năng hệ thống quản lý dạy học trực tuyến này.  

Từ năm 2020, Trường Du lịch – Đại học Huế đã triển khai hệ thống quản lý học tập trực 

tuyến eHUHT dựa trên nền tảng Moodle nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo tại đơn vị. eHUHT vận 

hành theo tên miền ehuht.hueuni.edu.vn trên máy chủ ảo của trung tâm dữ liệu Đại học Huế. Với 

việc triển khai eHUHT, các bên liên quan trong hoạt động đào tạo tại trường đã phối hợp, hỗ trợ lẫn 
nhau nhằm khai thác tối đa tính năng và sức mạnh của Moodle trong xây dựng khóa học, tổ chức 

các kỳ thi kết thúc học phần trực tuyến cũng như các hoạt động dạy học khác. 

2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRÊN eHUHT TẠI TRƯỜNG DU LỊCH  

a) Người quản trị hệ thống  

Moodle được đánh giá là một trong những hệ thống quản trị học tập trực tuyến phổ biến nhất 
trên thế giới với tài liệu đầy đủ và cộng đồng trao đổi chia sẻ phát triển mạnh. Thông qua cộng đồng 

này, người quản trị hệ thống có nhiều thuận lợi khi tìm hiểu và triển khai Moodle ở các đơn vị đào 

tạo [1]. Cũng do tính phổ biến và nhiều người dùng nên cộng đồng luôn sáng tạo ra những phương 

pháp giảng dạy, các tính năng học tập mới giúp cho quá trình đào tạo diễn ra hiệu quả, dễ dàng và 
tối ưu hóa cao hơn. Các nhà phát triển bên thứ ba sẽ liên tục phát hành các tiện ích đi kèm tùy theo 

nhu cầu và đồng thời đã giúp tạo ra một hệ sinh thái đa dạng cho Moodle. Với ưu điểm này, người 

quản trị hệ thống có thể tiến hành nhiều thay đổi Moodle phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị 
đào tạo. Bên cạnh đó, Moodle yêu cầu về phần cứng, phần mềm máy chủ được dùng trong việc 

triển khai của hệ thống được xem là thấp và phổ biến. Người quản trị có thể triển khai thử nghiệm 

các tính năng ngay trên máy cá nhân, đẩy nhanh quá trình tìm hiểu hệ thống cũng như các tính năng 

mở rộng của bên thứ ba phát triển. 

Ngoài ra, điểm nổi bật của Moodle là tính năng phân quyền giúp người quản trị có thể tạo 

thêm các nhóm tài khoản người dùng tùy theo nhu cầu sử dụng, cùng phối hợp quản lý và khai thác 
hiệu quả hệ thống. Đối với Trường Du lịch – Đại học Huế, tính năng phân quyền được ứng dụng 

vào công tác thi kết thúc học phần vào 2 học kỳ trong năm 2020 và 2021. Bộ phận quản trị eHUHT 

đã thiết lập thêm các nhóm tài khoản: Ban Giám hiệu (có quyền theo dõi các hoạt động khóa học 
trong hệ thống), Giáo viên chấm điểm (dùng trong việc chấm điểm các câu tự luận trong bài thi trắc 
nghiệm trực tuyến), Cán bộ coi thi (dùng trong việc phân quyền coi thi, xử lý bài nộp tự luận trực 
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tuyến hoặc trắc nghiệm trực tuyến), CB chia sẻ câu hỏi (dùng trong việc chia sẻ kho câu hỏi dùng 
chung giữa các khóa học). 

 

Hình 1. Giao diện hệ thống quản lý học tập trực tuyến eHUHT  

b) Cán bộ quản lý đào tạo 

Quản lý và theo dõi tiến độ giảng dạy là một công việc khá khó khăn, đặc biệt là đối với 
những đơn vị đào tạo có số lượng người học lớn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học 
tập eHUHT, mọi hoạt động của người học đều được ghi lại trong hệ thống theo trình tự thời gian 
nhất định, hỗ trợ việc quản lý và theo dõi quá trình học tập của người học một cách hiệu quả. Chẳng 
hạn, eHUHT hỗ trợ tiện ích hỗ trợ người dạy điểm danh quá trình học tập trực tuyến hoặc trực tiếp 
trên lớp, giúp quản lý tập trung điểm chuyên cần và thái độ học tập. Việc điểm danh có thể thực 
hiện với cách tự điểm danh của người học (thông qua mã số hoặc mã QR - Quick response cung cấp 
theo từng buổi học) hoặc từ người dạy có ghi nhận trạng thái chấm điểm theo từng buổi học. Giao 
diện điểm danh được hỗ trợ giúp người dạy: tiết kiệm thời gian điểm danh, có thể ghi chú từng 
trường hợp đặc biệt của người học, bảng điểm được xuất ra dạng MS Excel dễ dàng tinh chỉnh. Với 
cách làm này, cán bộ quản lý đào tạo có thể kiểm tra quá trình chấm điểm chuyên cần của lớp học.  

Trong công tác hỗ trợ thi kết thúc học phần, các học phần thi trực tuyến được tạo ngay bên 
trong eHUHT, người học chỉ cần ghi danh một lần để vào bài thi trực tuyến. Các bài thi trong 
eHUHT bao gồm nhiều thiết lập câu hỏi hỗ trợ rất tốt cho việc tổ chức thi kết thúc học phần. Các 
câu hỏi trong bài thi không chỉ là dạng trắc nghiệm mà còn cả dạng tự luận. Trong dạng tự luận, 
người dạy có thể quy định loại tập tin mà người học có thể tải lên hoặc thiết lập nộp văn bản để 
người học nhập trực tiếp bài làm. Với việc thiết lập thêm quyền "Giáo viên chấm điểm", bộ phận 
khảo thí đã giải quyết được việc minh bạch trong việc chấm bài tự luận trực tuyến. Khi người dạy 
được phân quyền thành "Giáo viên chấm điểm" sẽ có thể truy cập vào bài thi của các phòng thi trực 
tuyến để thực hiện chấm bài. Công việc chấm bài này, người dạy sẽ không biết được thông tin của 
người học mà có câu hỏi đang chấm. Ngoài ra, giao diện chấm bài cũng được sắp xếp theo các câu 
hỏi trùng nhau được phân phối ngẫu nhiên đến bài làm của người học để người dạy có thể chấm liên 
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tục cùng một câu hỏi trong đề thi cho tất cả người học đã làm câu hỏi đó. 

c) Người dạy 

Các khóa học được xuất bản trên Moodle có thể tái sử dụng, cập nhật nhanh chóng và điều 

chỉnh linh hoạt cấu trúc nội dung nhằm đáp ứng được nhu cầu và tình hình thực tế giảng dạy. Đây là 

lợi ích lớn nhất cho người dạy cũng như đơn vị đào tạo khi sử dụng Moodle. Thay vì soạn lại toàn 
bộ giáo án hay nội dung đào tạo như theo hình thức học truyền thống thì trên Moodle, người dạy chỉ 

cần cập nhật hoặc bổ sung dựa trên nội dung có sẵn được lưu trữ trên nền tảng của hệ thống một 

cách rất khoa học. Tùy theo mức độ áp dụng, người dạy có thể linh hoạt sử dụng các tài nguyên 

khóa học trong Moodle như từ tập tin, trang web, bài học, … đến video, bài giảng có tương tác của 
người học ngay chính bên trong nó. Tại Trường Du lịch, thông qua quá trình biên soạn khóa học 

trên eHUHT, người dạy được hỗ trợ chuyển đổi nội dung đã có từ Google Classroom sang nền tảng 

eHUHT. Người dạy được hỗ trợ tìm hiểu, vận dụng linh hoạt các chức năng của eHUHT để cải 

thiện bài giảng theo hướng tương tác với sinh viên nhiều hơn, tổ chức khóa học một cách rất khoa 
học. Trên eHUHT, người dạy có thể quản lý người học của nhiều lớp cùng học một học phần 

(tương ứng với một khóa học). Các lớp ở nhiều ngành khác nhau nhưng vẫn có thể phân hóa hoạt 

động theo lớp hoặc ngành bởi eHUHT hỗ trợ tính năng phân quyền rất tốt. 

Đối với người dạy áp dụng khóa học ở mức cơ bản: Nếu người dạy chỉ áp dụng ở mức cơ 

bản thì Moodle cũng đã có thể thay thế hoàn toàn Google Classroom. Trước đây, thông qua Google 
Classroom, người dạy và người học có thể theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu do 

có thông báo tức thời và các trao đổi trên diễn đàn được thực hiện dễ dàng. Tuy nhiên, hệ thống 

eHUHT mà Trường Du lịch – Đại học Huế khai thác từ mã nguồn mở Moodle đã được Người quản 

trị hệ thống của Trường thực hiện cấu hình tính năng gửi thông báo qua email, khai thác mã nguồn 
ứng dụng di động và xuất bản lên kho ứng dụng App store, Google play. Việc thay đổi mã nguồn 

ứng dụng di động này giúp cho việc quản lý tính năng trên ứng dụng được theo mong muốn của 

Trường và quan trọng hơn là mở được tính năng tin nhắn đẩy đến các thiết bị di động. Do vậy, 
người dạy và người học có thể nhận thông báo đẩy từ thiết bị di động, thông báo thông qua email. 

Thực tế khi áp dụng thiết kế đa thiết bị và xuất bản ứng dụng lên kho ứng dụng của Google, Apple 

đã tận dụng được sự linh hoạt, cải thiện khả năng tương tác và chủ động về mặt thời gian của người 

dùng. Việc thay đổi này rất quan trọng cho việc gửi thông báo hai chiều khi có tương tác giữa người 
học với người dạy và giữa người học với nhau. Ngoài ra, giao diện của hệ thống eHUHT cũng được 

lựa chọn nhằm đáp ứng hiển thị trên đa thiết bị giúp người dùng có nhiều phương thức truy cập hệ 

thống. Như vậy, việc áp dụng eHUHT để khởi tạo khóa học, dù người dạy chỉ áp dụng một phần 
nhỏ các tính năng cũng đủ để thay thế Google Classroom.  

Đối với người dạy áp dụng khóa học nâng cao với tài nguyên tương tác: Đây là mức độ 
cao hơn cho phép người dạy biên soạn các bài học trực tuyến có tính tương tác trong đó. Dạy học 

trực tuyến rất khó ở chỗ thiếu sự tương tác hai chiều, do đó người dạy phải đầu tư thiết kế bài giảng 

rất công phu chi tiết, để nhằm hạn chế bớt tính thụ động của người học. Ví dụ như sau khi dạy một 

đơn vị kiến thức, có thể cho người học chuyển sang làm vài câu hỏi trắc nghiệm để "đo" sự hiểu 
biết của người học đó về kiến thức mới học. Nếu người học làm tốt thì chuyển sang đơn vị kiến 

thức tiếp theo hoặc mức độ cao hơn. Trong eHUHT đã có đầy đủ tính năng này và người học cũng 

được nhóm quản trị hệ thống hỗ trợ tiếp cận về mặt công nghệ. Người dạy có thể tạo những nội 
dung tương tác như các bài giảng, chèn câu hỏi vào video mà không cần phải viết một dòng mã 
lệnh. Những nội dung này có thể sắp xếp thành một khoá học hay lộ trình học tập phù hợp. Để thực 
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hiện việc biên soạn các hoạt động tương tác ở mức độ cao hơn như trên, Trường Du lịch – Đại học 

Huế đã xây dựng nhóm người dạy nghiên cứu sâu vào các tài nguyên của khóa học trên Moodle. 
Nhà trường hỗ trợ về mặt kinh phí, hội thảo giúp nhóm người dạy chủ động nghiên cứu, thử nghiệm 

các tính năng hay của Moodle trong việc triển khai khóa học trực tuyến. Từ nhóm người dạy này, 

nhà trường tiếp tục hỗ trợ các buổi tập huấn giúp người dạy quan tâm biên soạn khóa học giải quyết 
các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.  

d) Người học 

Đào tạo và giảng dạy trực tuyến trên hệ thống eHUHT giúp tạo ra một cộng đồng trao đổi trực 

tuyến giữa người học với người dạy và giữa các người học với nhau. Điều này giúp rút ngắn khoảng 
cách giữa học trực tuyến và cách học tập trung theo phương pháp truyền thống. Người học cũng có 

cơ hội để tham gia các khóa học tương tác cao như ngoài đời thật với các tư liệu tương tác hỗ trợ 

như video, hình ảnh trực quan, tập tin âm thanh, trao đổi trực tiếp với người dạy và các người học 

khác qua hệ thống diễn đàn, chat trực tuyến, các chương trình workshop,… Đặc biệt hơn nữa, trên 
eHUHT, người học hoàn toàn có thể kiểm soát và theo dõi tiến độ học tập của bản thân dựa trên 

nhu cầu cũng như khả năng trau dồi kiến thức của chính cá nhân. So với phương thức học truyền 

thống, người học có thể học với tốc độ phù hợp theo đúng khả năng của mình.  

Ngoài ra, eHUHT cũng cung cấp các tính năng nhằm hỗ trợ tốt, tiện lợi cho người học tham 

gia học trực tuyến. Một trong nhưng tính năng đó là đăng nhập một lần SSO (Single Sign-on) được 
tạo ra như một công cụ giúp người học có thể truy cập vào eHUHT thông qua việc đã đăng nhập 

Gmail trước đó. Với cách này, eHUHT không quản lý mật khẩu của người học mà thông qua việc 

xác nhận đăng nhập từ Gmail giúp thuận tiện cho người học. Việc cấu hình này cũng giúp giảm tải 

về việc quản lý, thay đổi mật khẩu của tài khoản của người học. Công việc thay đổi mật khẩu tài 
khoản được hướng dẫn người dùng tự đổi thông qua tính năng "Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu". 

Tính năng này hoạt động tốt nếu hệ thống Moodle cấu hình được chức năng gửi email và hạn chế 

tối đa email gửi đi bị đánh dấu thư rác (spam). 

3. KẾT LUẬN 

Việc ứng dụng mã nguồn mở Moodle, Trường Du lịch – Đại học Huế đã khai thác hiệu quả 

nhằm phục vụ hoạt động đào tạo: hỗ trợ người dạy xây dựng và xuất bản khóa học lên hệ thống; 

duy trì hoạt động và vận hành hệ thống đáp ứng cho số lượng truy cập lớn (hơn 3700 tài khoản); đã 
thực hiện đồng bộ từ thiết kế giải pháp máy chủ, đường truyền, bổ sung các chức năng mới nhằm 

đáp ứng theo nghiệp vụ đào tạo của trường.  Bên cạnh đó, trường cũng đã nghiên cứu các tính năng 

của Moodle nhằm áp dụng hiệu quả vào công tác khảo thí, phân quyền đúng Cán bộ coi thi, Giáo 
viên chấm điểm. Với thời gian áp dụng từ 2020 cho nhiều khóa học trực tuyến và qua 2 kỳ thi kết 

thúc học phần, Trường Du lịch – Đại học Huế nhận thấy khả năng ứng dụng Moodle vào hoạt động 

đào tạo tại trường rất hiệu quả. Các công cụ hỗ trợ của Moodle đáp ứng được nhu cầu biên soạn của 

Người dạy từ việc cơ bản ở dạng chia sẻ tài liệu, bài tập đến các bài học có tính tương tác, theo dõi 
trạng thái học tập của người học.  

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi khai thác Moodle vào học động đào tạo là nhân sự chuyên 
trách công nghệ thông tin giúp vận hành hệ thống, đội ngũ người dạy có kinh nghiệm trong việc 

biên soạn khóa học trên Moodle có hiệu quả. Vì vậy, để phần mềm thực sự được vận hành và sử 

dụng được tốt hơn, cần được sự quan tâm đầu tư của Nhà trường và sự tham gia tích cực của mỗi 
người dạy, người học, có cơ chế khuyến khích người dạy tham gia soạn khóa học điện tử.    
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI 

PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

Đỗ Diên 

Phòng Khảo thí và BĐCLGD, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại dịch Covid-19 kể từ khi bùng phát vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc cho 
đến nay đã lây lan khắp toàn cầu và làm thay đổi rất lớn đến đời sống, kinh tế và các hoạt động xã 

hội của cả thế giới. Trong đó, giáo dục đào tạo là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo tổ chức 

UNESCO, tính đến ngày 08/4/2020, trên thế giới có gần 1,6 tỷ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng, 

188 quốc gia buộc phải đóng cửa các trường học trên toàn quốc, gây tác động đến 91,3% tổng số 
học sinh, sinh viên trên toàn thế giới và ở Việt Nam, tất cả 63 tỉnh, thành đã cho học sinh, sinh viên 

nghỉ ở nhà [2].  

Trước tình hình đó, để duy trì hoạt động giáo dục, đảm bảo hoàn thành chương trình, nội 

dung, bảo đảm chất lượng và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 

hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở 
giáo dục thường xuyên [1]. Như vậy, tất cả các cấp học, trường học, phải chuyển đổi hình thức dạy 

học từ trực tiếp sang trực tuyến. Việc làm này bước đầu gặp nhiều khó khăn, thách thức về mặt 

quản lý, cơ sở vật chất, nền tảng và các giải pháp công nghệ hỗ trợ, phương pháp dạy và học. Tuy 
nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Nhà nước và đặc biệt là sự nổ lực, sáng tạo của giáo viên và học sinh, 

sinh viên nên hoạt động dạy học bằng phương thức trực tuyến đã dần đi vào nề nếp, ổn định.  

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã nhanh nhạy thích ứng với tình hình mới. Nhà 

trường đã chủ động, tạo mọi điều kiện phù hợp để triển khai hoạt động dạy  học theo phương thức 

trực tuyến có hiệu quả như tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giảng viên sử dụng các công cụ giảng 

dạy trực tuyến, nâng cấp mạng internet, tăng dung lượng đường truyền, thực hiện tốt các biện pháp 
phòng chống dịch cho cán bộ, giảng viên. Vì vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 

nhưng Nhà trường vẫn hoàn thành chương trình đào tạo, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch năm học. 

Bên cạnh việc tổ chức triển khai hoạt động dạy học, Nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới 

công tác kiểm tra đánh giá phù hợp với phương thức dạy học trực tuyến trên nguyên tắc đảm bảo 

tính công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực của sinh viên. Bài viết này mong muốn góp 
phần làm sáng tỏ những điểm mạnh, điểm tồn tại đối với các hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến 

đã thực hiện, qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp khả thi nhằm bảo đảm chất lượng trong 

kiểm tra đánh giá phù hợp với phương thức dạy học trực tuyến. 

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Theo quy chế đào tạo của Nhà trường, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

gồm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần với trọng số phù hợp. Việc đánh giá quá trình do 

giảng viên chủ động thực hiện trong quá trình giảng dạy. Công tác tổ chức, điều hành kỳ thi kết 
thúc học phần của sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được quy về một đầu mối do 

phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (KT&BĐCLGD) phụ trách.  

Để quản lý, tổ chức và điều hành kỳ thi kết thúc học phần đúng quy chế, Phòng 

KT&BĐCLGD đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết 
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thúc học phần [3]. Trong quá trình triển khai thực hiện được định kỳ rà soát, cập nhật. Khi chuyển 

đổi sang phương thức dạy học trực tuyến đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các hình thức kiểm tra 
đánh giá phù hợp [4]. Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thông báo công khai 

đến giảng viên và sinh viên bằng nhiều kênh thông tin phù hợp.  

Ban chỉ đạo thi do một Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng KT&BĐCLGD phụ trách thường 

xuyên chỉ đạo sâu sát các khâu trong quá trình tổ chức thi. Đề thi từ ngân hàng đề thi hoặc từ giảng 

viên được bảo mật; mỗi phòng thi ngoài 02 cán bộ coi thi (CBCT) còn có 01 cám bộ giám sát, ngoài 
ra còn có sự kiểm tra chung của Đoàn Kiểm tra học chính và hành chính; bài thi được đánh phách, 

cắt phách trước khi bàn giao cho 02 cán bộ chấm thi. 

Hiện tại, Nhà trường đã áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu trong quy trình tổ 

chức, điều hành thi như phân công CBCT, xử lý đề thi, đánh phách, nhập điểm, phúc khảo bài thi. 

Có thể nói công tác quản lý, tổ chức và điều hành kỳ thi kết thúc học phần của Nhà trường được số 

hóa, đồng bộ, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong kiểm tra đánh giá. 

3. CÁC HÌNH THỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Đối với phương thức kiểm tra đánh giá trực tuyến, Nhà trường đang áp dụng các hình thức: 

vấn đáp, trắc nghiệm, tiểu luận và thuyết trình. Để đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, 
chính xác trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đối với mỗi hình thức chúng tôi sẽ mô tả 

quá trình thực hiện, chỉ ra điểm mạnh và điểm tồn tại, qua đó có giải pháp thiết thực, phù hợp để 

ngày càng đảm bảo được chất lượng trong quá trình kiểm tra đánh giá. 

3.1. Vấn đáp 

- Mô tả: Theo quy định của Nhà trường đối với hình thức thi vấn đáp, số lượng đề thi ít nhất 

phải bằng số lượng sinh viên dự thi/01 phòng thi. Đầu buổi thi, CBCT cho sinh viên bốc thăm đề 

thi, chuẩn bị và 02 CBCT sẽ hỏi thi. Thời gian hỏi thi không quá 10 phút/01 sinh viên. Cuối buổi 
thi, CBCT công bố điểm thi cho sinh viên biết và trả lời công khai những thắc mắc (nếu có) của 

sinh viên.  

- Điểm mạnh: Vấn đáp là hình thức thi có độ tin cậy cao, đánh giá chính xác năng lực của 

người học đối với cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp, hầu như không có gian lận, tiêu cực 

đối với hình thức này. Trong quá trình thi vấn đáp, sinh viên không sợ phải trình bày thiếu ý, sai ý, 

vì nếu cần làm rõ vấn đề thì 02 CBCT sẽ đặt câu hỏi trao đổi, chất vấn. Thi vấn đáp còn là một cơ 
hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trình bày, đối thoại, thể hiện chính kiến và sự tự tin 

của bản thân, đó là những kỹ năng rất cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường, hòa nhập và làm tốt 

công việc sau này. 

- Điểm tồn tại: Một số nhóm lớp học phần có số lượng sinh viên đông nên thời gian hỏi thi 

kéo dài, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của 02 CBCT.    

3.2. Trắc nghiệm 

- Mô tả: Hình thức thi trắc nghiệm ít được sử dụng. Một số học phần của Khoa Toán, Công 

nghệ thông tin và học phần Anh văn chuyên ngành áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Giảng viên 

chủ yếu sử dụng các phần mềm thi trắc nghiệm miễn phí như Test Pro, Quiz Makez, ExamJet Quiz 
Makez, Cabasoft Quiz Maker, Lino và McMix có thể tìm kiếm trên mạng.  

- Điểm mạnh: Việc chấm thi nhanh chóng, chính xác. 

- Điểm tồn tại: Theo quy định, trong quá trình thi trắc nghiệm yêu cầu sinh viên phải bật 
micro và camera để CBCT giám sát chống gian lận (nếu có), tuy nhiên trong thực tế không thể 
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khẳng định 100% không có hiện tượng trợ giúp của người thân đối với sinh viên trong quá trình làm 

bài thi theo hình thức trắc nghiệm. 

3.3. Tiểu luận 

- Mô tả: Làm tiểu luận là hình thức thi trực tuyến được sử dụng phổ biến nhất. Nhằm đảm bảo 

tính công bằng, khách quan, tránh gian lận, tiêu cực, Nhà trường quy định giảng viên nộp đề tài tiểu 
luận cho Phòng KT&BĐCLGD. Số lượng đề tài ít nhất phải bằng số lượng sinh viên dự thi/01 

phòng thi, nghĩa là mỗi sinh viên thực hiện một đề tài khác nhau để tránh sự sao chép. Phòng 

KT&BĐCLGD sử dụng phần mềm phân ngẫu nhiên đề tài tiểu luận cho sinh viên. Sinh viên nộp 

tiểu luận bằng bản giấy, hình thức theo mẫu quy định chung của Nhà trường. Phòng KT&BĐCLGD 
tiến hành đánh phách, cắt phách và chuyển cho 02 cán bộ chấm thi. Với quy trình trên đã thực hiện 

cách ly giữa giảng viên và sinh viên, do đó đảm bảo được tính công bằng và khách quan trong quá 

trình kiểm tra đánh giá. 

- Điểm mạnh: So với hình thức thi viết bị hạn chế về thời gian làm bài và vẫn có yếu tố may 

rủi của đề thi, hình thức thi tiểu luận có ưu điểm là sinh viên có đủ thời gian để tham khảo tài liệu, 
sáng tạo trong cách bố cục, trình bày, phân tích, liên hệ thực tế trên cơ sở đề tài được giao. 

Làm tiểu luận còn giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng như: xây dựng kế hoạch, viết đề 
cương, trình bày văn bản khoa học, tìm kiếm và tham khảo tài liệu, sử dụng ngôn ngữ và phong 

cách viết báo cáo, là những kỹ năng cần thiết cho sinh viên. 

- Điểm tồn tại: Đối với những nhóm lớp học phần có số lượng sinh viên đông, việc phân công 

mỗi sinh viên thực hiện một đề tài khác nhau là một áp lực cho giảng viên. Giảng viên chấm bài 

tiểu luận trên bản giấy, vì vậy rất khó kiểm tra những trường hợp sinh viên sao chép, đạo văn.  

3.4. Thuyết trình 

- Mô tả: Đối với những học phần có chuẩn đầu ra yêu cầu sinh viên phải đạt được kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo và kỹ năng sử dụng các công cụ trình chiếu 

như học phần Kỹ năng mềm, Nhà trường yêu cầu sử dụng hình thức thuyết trình để kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập của sinh viên. 

Sau khi kết thúc hoạt động dạy học, mỗi sinh viên được giao một đề tài để chuẩn bị (viết nội 
dung, luyện tập thuyết trình). Đến buổi thi, lần lượt mỗi sinh viên sẽ thuyết trình về đề tài của mình 

trong thời gian tối đa là 05 phút, sau đó 02 CBCT sẽ trao đổi, nhận xét ưu và khuyết điểm về nội 

dung, hình thức, kỹ năng thuyết trình cũng như tác phong, trang phục và thái độ. 

- Điểm mạnh: Có thể nói hình thức thuyết trình là tổ hợp của hai hình thức tiểu luận và vấn 

đáp, do đó hình thức này đánh giá được đầy đủ, chính xác kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh 
viên, đó cũng là 3 yếu tố cơ bản, quan trọng và cần thiết của nhà tuyển dụng quan tâm khi tuyển 

dụng sinh viên tốt nghiệp. 

 - Điểm tồn tại: Một số trường hợp do tốc độ đường truyền và kết nối mạng internet không 

ổn định, không gian học tập không phù hợp cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra đánh 

giá trực tuyến bằng hình thức thuyết trình. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đại dịch Covid-19 vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành giáo dục nước nhà nói 

chung và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nói riêng thay đổi, tiếp cận với xu hướng tất yếu 

của thế giới đó là hình thành nền giáo dục công nghệ, có thể hoạt động mọi lúc, mọi nơi và trong 
mọi hoàn cảnh. 
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Trong quá trình triển khai dạy và học theo phương thức trực tuyến, việc đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên được thực hiện đúng quy chế của Nhà trường, hình thức kiểm tra đánh giá đa 
dạng, phù hợp, đáp ứng mục tiêu của chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của học phần. Quy trình 

tổ chức, quản lý và điều hành chặt chẽ, đồng bộ. Áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm 

khảo thí trong tất cả các khâu của quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá, đảm bảo nguyên tắc khách 
quan, công bằng và chính xác trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

Phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến là xu hướng tất yếu trong tương lai, vì vậy 
việc hoàn thiện và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

bằng các hình thức trực tuyến là việc làm cần thiết. Trên cơ sở phân tích các hình thức kiểm tra 

đánh giá trực tuyến được áp dụng tại trường, nhằm khắc phục những tồn tại, không ngừng nâng cao 

chất lượng, chúng tôi có những kiến nghị sau: 

1. Đối với hình thức vấn đáp, những nhóm lớp học phần đông sinh viên cần phân công, bố trí 

nhiều phòng thi để tổ chức thi trong một buổi. 

2. Đối với hình thức trắc nghiệm, Nhà trường cần xây dựng phần mềm riêng (có bản quyền), 
dùng chung trong toàn Trường, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng cho giảng viên 

có hiệu quả. 

3. Đối với hình thức tiểu luận, Nhà trường cần có phần mềm chống đạo văn, giảng viên chấm 

thi trên bản file của sinh viên, sử dụng phần mềm để kiểm tra việc đạo văn của sinh viên thuận lợi, 

nhanh chóng hơn. 

4. Khi có nền tảng công nghệ tốt, sinh viên có đầy đủ phương tiện, thiết bị thì có thể tổ chức 

kiểm tra đánh giá bằng hình thức tự luận trực tuyến.  
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CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH 

COVID-19: CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, 
ĐẠI HỌC HUẾ 

Phan Thanh Hoàn 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ năm học 2019-2020 đến nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động 

lớn về kinh tế, xã hội, và giáo dục do thiên tai, dịch bệnh covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, rất nhiều quốc gia đã lựa chọn dạy học trực tuyến (e-learning) là một trong những 

giải pháp tối ưu để giáo dục tiếp tục duy trì trong thời gian này. Sau 2 năm, học trực tuyến đã trở 

thành giải pháp căn cơ giải quyết việc truyền tải, tiếp nhận kiến thức của người dạy và người học. 

Hiện tại, tất cả các cấp học ở Việt Nam đều áp dụng học trực tuyến cho học sinh, sinh viên. Trong 
quá trình triển khai, ban đầu, Bộ GDĐT đã có các văn bản hướng dẫn (khi chưa có thông tư) để nhà 

trường thực hiện đảm bảo kết quả. Tinh thần là “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, 

kết nối thầy trò trong suốt quá trình tạm dừng đến trường để phòng chống COVID-19. Để chuẩn bị 
cho kế hoạch dài hơi, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, quy định tất cả những 

điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến. 

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (ĐHKT) cũng đã triển khai e-

learning ngay từ đầu năm 2020 cho đến nay. Mặc dù còn nhiều bất cập và hạn chế, tuy nhiên, với sự 

nỗ lực của tập thể nhà trường, đến nay trường đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập hai năm 

học 2019-2020 và 2020-2021 với khối lượng giờ giảng khoảng hơn 45.000 giờ/năm. Các công tác 
khác như thi cử, kiểm tra, đánh giá khóa luận, luận văn…cũng đã được thực hiện và hoàn thành tốt, 

đảm bảo các quy định hiện hành và chất lượng đào tạo. 

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Về chính sách, quy định 

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế ban hành các quy định về đào tạo trực tuyến 
(Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; quyết định số 459/QĐ-ĐHH ngày 12/3/2020 về 

Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế), Trường ĐHKT đã ban hành Quy định đào 

tạo trực tuyến, Hướng dẫn Bảo vệ khóa luận cuối khóa theo hình thức trực tuyến, Quy định về tổ 
chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến, và các hướng dẫn, thông báo liên quan đến 

dạy học, coi thi, chấm thi trực tuyến… để tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo tại trường. 

Về ứng dụng công nghệ thông tin 

Ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Việt Nam vào tháng 2 năm 2020, nhà trường 

đã kịp thời triển khai dạy học trực tuyến kết hợp với truyền thống. Các hệ thống quản lý học tập 

(LMS) được sử dụng dạy học trực tuyến từ đó đến nay bao gồm: Moodle, Google classroom và 

Microsoft Teams. Việc lựa chọn LMS được nghiên cứu kỹ và cân nhắc áp dụng theo từng giai đoạn 
phù hợp (Bảng 1). Nhà trường cũng tích cực làm việc với nhà cung cấp dịch vụ internet và đối tác 

kỹ thuật khác để nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và kết nối mạng, phục vụ tốt hoạt động dạy học và thi 

trực tuyến tại trường. 
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Bảng 1. Các hệ thống quản lý dạy học sử dụng tại trường ĐHKT 

TT Hệ thống quản lý dạy học Thời gian áp dụng Ghi chú 

1 Moodle Tháng 2 – 3  
năm 2020 

Hệ thống cũ chưa được cập 
nhật. Khó sử dụng 

2 Google Classroom Tháng 4 – 12  
năm 2020 

Dễ sử dụng tuy nhiên hạn 
chế về chức năng và an toàn 

3 Microsoft Teams Tháng 1/2021  
đến nay 

Đang sử dụng tốt 

Về tổ chức thực hiện 

Để tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động đào tạo trực tuyến, nhà trường đã thành lập bộ phận 
hỗ trợ đào tạo trực tuyến (Tổ e-learning) với các giảng viên và chuyên viên có năng lực về CNTT. 
Tổ e-learning phối hợp với các đơn vị trong trường hỗ trợ tích cực giảng viên và sinh viên trong dạy 
học và thi trực tuyến. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế cũng đã tổ chức nhiều đợt tập 
huấn sử dụng LMS cho toàn bộ giảng viên và chuyên viên liên quan. Nhà trường đã kịp thời chi hỗ 
trợ cho giảng viên để mua thiết bị phục vụ dạy trực tuyến và hỗ trợ sinh viên chi phí kết nối mạng 
phục vụ học trực tuyến. 

Toàn bộ hoạt động dạy học trực tuyến được lưu trữ trên các hệ thống LMS và phòng Đào tạo 
phối hợp với Tổ e-learning báo cáo hàng tuần/tháng đến lãnh đạo trường và các đơn vị liên quan. 
Kết quả báo cáo này nhằm mục đích quản lý chất lượng dạy học cũng như để khắc phục những hạn 
chế trong dạy học trực tuyến (Hình 1). Dữ liệu thi trực tuyến được lưu trữ đồng thời trên Google 
Drive và ổ cứng do Phòng KT-BĐCLGD quản lý. 

 

Hình 1. Thống kê giảng dạy trực tuyến hàng tuần 

Về kết quả thực hiện 

Đã tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến 100% các học phần với khoảng 95% học viên, sinh 
viên tham gia; tổ chức bảo vệ khóa luận cuối khóa cho 100% sinh viên đã hoàn thành khóa luận, 
bảo vệ luận văn cho khoảng 90% học viên đã hoàn thành luận văn theo hình thức trực tuyến. Tổ 
chức thi kết thúc học phần 80% học phần giảng dạy trong năm học 2020-2021 và 100% học phần 
trong học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. 
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3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 

a. Thuận lợi: 

- Có các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp từ Bộ GD&ĐT và Đại học Huế. 

- Sự thống nhất trong lãnh đạo nhà trường và đồng thuận của giảng viên, sinh viên coi việc 
triển khai dạy học và thi trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. 

- Nhà trường có kênh thông tin và truyền thông hiệu quả đến toàn thể cán bộ giảng viên và 

người học. 

- Đại đa số giảng viên chủ động học tập, tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, đa 

số sinh viên cũng nhanh chóng thích ứng với cách học mới. 

- Phần lớn gia đình tạo điều kiện học tập cho con em mình như đầu tư về máy tính, laptop, 

điện thoại thông minh, kết nối mạng internet… 

b. Khó khăn: 

- Một số giảng viên không đồng thuận với việc thực hiện dạy học và thi trực tuyến, chưa 
thông thạo công nghệ thông tin, ngại thực hiện, các thao tác trên phần mềm dạy trực tuyến còn 

chậm. 

- Nhiều sinh viên ban đầu phản ứng tiêu cực với dạy học trực tuyến. Một số sinh viên chưa có 

đủ điều kiện để học trực tuyến như chưa có mạng internet, không có điện thoại thông minh hoặc 

máy tính. 

- Đường truyền mạng cũng như chất lượng kỹ thuật thiết bị không ổn định.  

- Tính chủ động chưa cao trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy thích ứng với bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.  

- Giảng viên và sinh viên vẫn chưa thích ứng tốt và sử dụng hiệu quả hệ thống đào tạo trực 

tuyến. 

- Công tác quản lý kế hoạch và chất lượng giảng dạy trực tuyến còn hạn chế. 

4. KẾT LUẬN 

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới trên mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. 

Mặc dù vậy, trường ĐHKT đã nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến, cho đến 

nay đã hoàn thành các nhiệm vụ hàng năm của nhà trường. Tuy nhiên, quá trình dạy học cũng như 

thi trực tuyến cũng còn nhiều bất cập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch và 
chất lượng đào tạo. Trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm và nhìn nhận những hạn chế, tồn tại; kết 

hợp với với bối cảnh của năm học mới, nhà trường định hướng cho năm học 2021-2022 như sau: 

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo kết hợp truyền thống và trực 

tuyến (Blended learning) và đào tạo hỗn hợp (Hybrid learning) chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 

Tăng cường công tác quản lý trong thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Nâng cao năng lực cho giảng viên và chuyên viên trong bối cảnh chuyển đổi số để thực hiện 

có hiệu quả hoạt động đào tạo trong tình hình mới. 

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tối ưu hiệu quả cũng như đảm bảo chất lượng đối với 

hình thức thi trực tuyến. 

- Tăng cường hỗ trợ học viên, sinh viên trong học tập trực tuyến. 
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Về đề xuất với các cấp 

Có thể thấy hai năm qua, đa số các trường học tại Việt Nam chưa có sự chuẩn bị về nền tảng 

công nghệ, giảng viên chưa có đầy đủ kỹ năng cho việc dạy học trực tuyến. Mặc dù các cơ sở giáo 

dục đã hoàn thành kế hoạch năm học, nhưng khó khăn và thách thức còn rất nhiều. Để việc dạy học 
trực tuyến đạt hiệu quả như kỳ vọng của xã hội, để biến thách thức thành cơ hội chuyển đổi số trong 

giáo dục, vẫn là bài toán khó và cần một chiến lược dài hạn từ ngành giáo dục và sự chung tay của 

cả xã hội. Vì vậy chúng tôi đề xuất như sau: 

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: quy định thống nhất về tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo 

trực tuyến. Có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong thực hiện đào tạo trực tuyến. 

- Đối với Đại học Huế: Đầu tư hệ thống đào tạo trực tuyến dùng chung (nếu có thể); Hỗ trợ về 

kỹ thuật trong đào tạo trực tuyến cho các đơn vị đào tạo; Có chính sách khen thưởng, khuyến khích 
các tập thể, cá nhân thực hiện có chất lượng, hiệu quả đào tạo trực tuyến. 

 


