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TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
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Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
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Abstract: Application of information technology in improving competence of teachers plays an
important role in enhancing quality of the education in current period. The paper introduces
application of information technology, namely “Massive Open Online Course” (MOOC) in
improving competence of teachers with aim to meet the requirements of education reform and
improve quality of teaching staff in Nghe An province.
Keywords: MOOC, Massive Open Online Course, teacher training, Nghe An.
1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra sự thay
đổi lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực đối với đời sống,
KT-XH và đây chính là thách thức của ngành giáo dục
trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của
xã hội. Như vậy, phương thức và phương pháp đào tạo
cần phải thay đổi cùng với sự ứng dụng mạnh mẽ của
công nghệ thông tin (CNTT); đồng thời, đào tạo “ảo”,
mô phỏng, “số hóa” bài giảng sẽ là xu hướng đào tạo
nghề nghiệp trong tương lai. Điều này cũng tác động đến
hình thức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên (BDGV).
Hiện nay, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đang sử dụng
các hình thức BDGV tập trung thông qua các khóa tập
huấn, các chuyên đề, thông qua hình thức tự học của GV
kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp
vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm
trường. Việc tổ chức BDGV thường tốn kinh phí rất lớn
của Nhà nước và cá nhân; mặt khác, hình thức bồi dưỡng
(BD) này khiến giáo viên (GV) bị động về thời gian vì
phải sắp xếp công việc tại đơn vị để đi tham gia BD.
Với sự phát triển của CNTT và truyền thông, sự đầu
tư về cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, chúng ta hoàn toàn
có thể tổ chức linh hoạt hơn các hình thức BD nhằm tránh
lãng phí thời gian, tạo điều kiện cho GV có cơ hội được
BD, học tập mọi lúc, mọi nơi, tạo điều kiện cho họ có cơ
hội chủ động hơn trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ,
BD chuyên môn.
Bài viết đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT, cụ thể là
lớp học trực tuyến quy mô lớn (Massive Open Online
Course - MOOC) trong BDGV, góp phần nâng cao chất
lượng BDGV trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến mở trong
công tác bồi dưỡng giáo viên
Hiện nay, khi công nghệ phát triển như vũ bão, việc
ứng dụng CNTT trong BD thường xuyên cho GV và cán
bộ quản lí (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông được đặc
biệt quan tâm; trong đó, phương thức đào tạo qua mạng
được nghiên cứu và là xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo
dục Việt Nam tiếp cận với thế giới.
MOOC - “Khoá học đại trà trực tuyến mở” hay “Lớp
học trực tuyến quy mô lớn” (Massive Open Online
Course) chính là một hình thức phát triển của loại hình
đào tạo đại học từ xa, được đề xuất vào năm 2012 bởi
nhóm giáo sư khoa máy tính Đại học Stanford, Mĩ. Đó là
khoá học trực tuyến (online) nhắm tới số lượng lớn người
tham gia trên phạm vi rộng (massive), được truy cập
miễn phí qua mạng internet (tính “mở” - open). Do là
khoá học trực tuyến, nên mỗi khoá học có thể thu hút
hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người tham dự trên
toàn thế giới. Điểm khác biệt với mô hình đào tạo trực
tuyến của các trường đại học, đó là: quy mô lớn, mở, hoàn
toàn trực tuyến.
Có ba dạng hoạt động thường được tiến hành trực
tuyến trong MOOC: 1) Trình bày thông tin ở dạng bài
giảng hay video; 2) Tương tác để khai thác thông tin, ví
dụ qua các diễn đàn trao đổi; 3) Thi, đánh giá qua các bài
kiểm tra hoặc các câu hỏi.
2.1.1. Một số đặc điểm về cách học
- Mỗi khoá học MOOC không chỉ gồm tài liệu,
hướng dẫn và các video bài giảng chất lượng cao và
chuyên nghiệp mà còn đan xen các bài tập hay bài kiểm
tra giúp tăng cường việc hiểu và nhớ bài. Ngoài ra, tính
mở của khoá học thế này còn thể hiện ở khả năng gắn kết
và tương tác giữa người dùng - những học viên, giảng
viên, trợ giảng qua hình thức diễn đàn trao đổi, tạo nên
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- Sản xuất và đưa các khóa học MOOC đến với số
lượng lớn học viên thực sự là một thách thức công nghệ.
Không như các khóa học truyền thống, MOOC cần
người quay và hiệu chỉnh video, người thiết kế dạy học
(instructional design), chuyên gia CNTT và chuyên gia
về từng nền tảng ứng dụng (Coursera, edX...). Các nền
tảng này được thiết kế để phục vụ hàng trăm nghìn học
viên tại mọi thời điểm trong suốt từng khóa học, do đó
chúng có cùng các yêu cầu về kĩ thuật giống như các
website chia sẻ nội dung lớn. Việc truyền tải các khóa
học phải lưu ý đến sự truy cập không đồng bộ (không
cùng thời điểm và không cùng tiến độ) tới các bài giảng,
các bài thi và các diễn đàn trao đổi.
2.1.3. Các yêu cầu khi sử dụng hình thức đào tạo trực
tuyến mở trong bồi dưỡng giáo viên
Để tiến hành BD thường xuyên thông qua mạng
internet, phải đảm các bảo điều kiện theo Thông tư số
21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ GD-ĐT
quy định ứng dụng CNTT trong hoạt động BD, tập huấn
qua mạng Internet cho GV, nhân viên và cán bộ quản lí
giáo dục, trong đó cần lưu ý:
- Về cơ sở vật chất, thiết bị: Đối với các phòng
GD-ĐT cũng như GV tham gia BD, cần phải có máy
tính, mạng internet, smartphone.
- Về học liệu: Hệ thống học liệu cần phải được xây
dựng đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu, các hình thức
khác nhau của người học và sử dụng kho học liệu dùng
chung, tránh trường hợp mỗi đơn vị đảm nhận công tác
BD xây dựng một website riêng phục vụ cho việc BD và
có một kho học liệu riêng. Kho học liệu phải được dùng
chung trong toàn hệ thống trên địa bàn tỉnh.
- Về lựa chọn hệ thống quản lí: Hệ thống được lựa
chọn phải quản lí các khóa học, cho phép tổ chức lưu trữ
và phân phối các nội dung học tập tới người học; cho
phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua
mạng như đã đăng kí và có thể tự học tập, tự đánh giá và
nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; cho
phép đơn vị chủ trì tập huấn quản lí điểm, tiến trình học
tập, kết quả học tập của người học và các hoạt động của
người dạy trên môi trường mạng; cung cấp diễn đàn trao
đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao
đổi với người dạy hoặc đơn vị thực hiện nhiệm vụ BD.
Hệ thống phải giám sát được quá trình học tham gia học
tập BD của GV và có báo cáo cụ thể cho đơn vị chủ quản
là Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT cũng như đơn vị đảm nhận
BD. Có thể hướng tới chọn các hệ thống mã nguồn mở
để giảm thiểu chi phí xây dựng hệ thống.
- Về nhân lực:
+ Người tham gia dạy BD (chuyên gia) ngoài năng
lực về chuyên môn nghiệp vụ còn phải là người có năng

cộng đồng người dùng. Bài giảng video có thể có những
đồ họa công phu.
- Các bài kiểm tra thường ở dạng chọn đáp án
(multiple choice), áp dụng được cho những nội dung
nâng cao.
- Chấm bài chéo (peer-review, peer grading). Mỗi
người học chấm bài của 5 người học khác (không ghi
tên), dựa trên bài giải mẫu của giảng viên. Việc chấm
điểm khá chính xác, đánh giá của người cùng học vừa bổ
ích vừa là động lực tốt.
- Có diễn đàn để người học thảo luận. Số lượng và
chất lượng thảo luận vượt xa ở lớp học truyền thống.
- Tài liệu phong phú, yêu cầu người học tự học và tự
khám phá.
Với hình thức học qua mạng này, GV có thể tự chủ
động bố trí việc học BD kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ; được tự lựa chọn những kiến thức mình đang cần BD,
phát huy tối đa khả năng tự học, tự nghiên cứu của cá
nhân. Như vậy, việc học tập, BD sẽ mang lại hiệu quả
cao nếu người học tích cực, nghiêm túc.
Về quy mô: có thể tổ chức BD cho một lượng lớn GV
tham gia; kiến thức luôn được cập nhật, truyền bá những
hiểu biết, phương pháp, tư duy tiên tiến nhất trực tiếp tới
mọi người ở các vùng miền khác nhau; mang lại hiệu
quả, tiết kiệm công sức bởi người học có thể xem lại
nhiều lần các bài giảng, video.
2.1.2. Các thách thức với đào tạo trực tuyến mở
Bên cạnh các ích lợi nêu trên, các khóa học cộng tác
MOOC cũng tiềm tàng những thách thức như:
- MOOC đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về
công nghệ, sử dụng được các công cụ trực tuyến, hay nói
cách khác là phải có “kĩ năng mạng” - tham gia, tìm kiếm
và trao đổi thông tin trên internet và tránh bị “ngợp” bởi
lượng thông tin gần như là vô tận.
- Người học phải nỗ lực và đầu tư nhiều thời gian,
nhất là khi họ muốn học với tốc độ cao.
- Người học cần có kĩ năng tự điều chỉnh, kiểm soát
việc học của mình cũng như phải đặt ra mục tiêu học tập
cần đạt được.
- Khó khăn trong việc thay đổi cách thức dạy truyền
thống. Không dễ gì thực hiện được bài giảng mà không
có học viên trước mặt cũng như không thấy phản ứng của
họ. Trong các bài giảng truyền thống, tuy số lượng học
viên ít, số lượng phản hồi không nhiều bằng khóa học
MOOC nhưng sự phản hồi là tức thì theo thời gian thực.
- Khó khăn trong cách thức đánh giá hiệu quả của
việc học qua MOOC và khả năng loại bỏ gian lận xảy ra
trong các kì thi.
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lực sử dụng các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình
dạy học, phải có năng lực quản lí tài nguyên mạng, có
khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ
phục vụ quá trình dạy học, phải tiếp cận được với các mô
hình dạy học mới, các mô hình đào tạo tiên tiến, đào tạo
trực tuyến, từ xa.
+ GV cũng phải là người được trang bị nền tảng tốt
về kĩ năng ứng dụng CNTT, biết sử dụng các thiết bị về
CNTT
2.2. Đề xuất giải pháp sử dụng hình thức đào tạo trực
tuyến mở trong công tác bồi dưỡng giáo viên tại Nghệ An
Với những ưu việt của hình thức đào tạo từ xa trong
quá trình tổ chức dạy học thông qua “Lớp học trực tuyến
quy mô lớn”, có thể ứng dụng hình thức này vào công tác
BDGV trên địa bàn tỉnh. Sử dụng kết hợp cả hai hình
thức BD truyền thống mà chúng ta vẫn dùng (tập huấn
chuyên đề tập trung) và hình thức đào tạo BD qua mạng
(học tập sử dụng MOOC) để tổ chức BD thường xuyên
cho GV và CBQL, hướng tới việc sử dụng các thiết bị
CNTT, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông
(chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động tập huấn
nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ
chức tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác BDGV, nhân
viên và CBQL giáo dục. Để việc sử dụng MOOC hiệu
quả, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:
2.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên
Để triển khai thành công hình thức BD này, trước hết,
các nhà quản lí từ cấp Sở, Phòng tới cấp Trường (bao
gồm các đơn vị đảm nhận chức năng BDGV) phải nhận
thức đầy đủ về lợi ích của việc ứng dụng MOOC trong
công tác BDGV, từ đó quan tâm, tạo điều kiện và quyết
tâm triển khai thực hiện. Cần có kế hoạch cụ thể, lâu dài
cho việc BDGV bằng MOOC.
Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, GV thấy rõ hiệu
quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng MOOC
trong BDGV và cán bộ quản lí giáo dục thông qua nhiều
hình thức như: triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT, thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt
chuyên môn tổ, khối, hội thảo chuyên đề, mô hình mẫu…
2.2.2. Nâng cao trình độ tin học và kĩ năng ứng dụng công
nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí
Để tham gia học tập BD bằng hình thức lớp học trực
tuyến thì yêu cầu GV cũng phải được trang bị nền tảng
tốt về kĩ năng ứng dụng CNTT, biết sử dụng các thiết
bị về CNTT. Mỗi cán bộ, GV cần có trình độ tin học đạt
chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng
sử dụng CNTT. Sở và các Phòng GD-ĐT các huyện
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thành cần tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ, GV
về cách thức làm việc khi tham gia hệ thống MOOC.
Các trường, cụm trường và Phòng GD-ĐT cần xây
dựng nhóm GV nòng cốt đủ năng lực về CNTT và tâm
huyết để hỗ trợ đồng nghiệp trong việc tham gia hệ
thống MOOC.
2.2.3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị
Các phòng GD-ĐT, GV tham gia BD cần phải có
máy tính có kết nối mạng Internet, smartphone. Ngoài
trang thiết bị, cơ sở vật chất được sắm từ nguồn ngân
sách, cần huy động các nguồn kinh phí của các đơn vị cơ
sở từ nguồn thu hợp pháp; các cá nhân tham gia đào tạo,
BD nên chủ động tự trang bị các phương tiện như máy
tính, smartphone.
2.2.4. Kết hợp linh hoạt các hình thức bồi dưỡng
Các chuyên gia sẽ thiết kế các khóa học trực tuyến kết
hợp giữa hình thức tổ chức BD truyền thống và hình thức
đào tạo từ xa qua mạng. Sở, Phòng GĐ-ĐT lên danh sách
của GV tham gia các khóa BD và cử đơn vị tham gia thực
hiện BD. Đầu khóa BD, tập hợp và gặp trực tiếp giữa
chuyên gia BD và GV tham gia học BD để thống nhất về
mục đích, yêu cầu của khóa BD, cách thức tham gia vào
khóa BD qua mạng, hình thức thi kiểm tra đánh giá… Học
viên có thể tự học qua mạng và đặt ra các vấn đề cần thảo
luận, trao đổi thông qua hệ thống quản lí khóa học. Sau đó,
chuyên gia và học viên có những buổi gặp mặt trực tiếp để
thảo luận, tổng kết khóa học. Sau mỗi đợt BD, tùy theo
yêu cầu mức độ của nội dung BD mà đơn vị thực hiện BD
sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng khóa BD. Khi đã
lựa chọn và có hệ thống quản lí phù hợp, có thể tiến hành
BD chuyên môn nghiệp vụ cho GV thường xuyên. Việc
tổ chức BD sẽ được tiến hành theo quy trình sau:
- Bước 1: Công tác chuẩn bị
+ Sở GD-ĐT (Phòng GD-ĐT) lập danh sách, khảo
sát nhu cầu và lên kế hoạch BD từ đầu năm học dựa trên
nhu cầu của các trường và kế hoạch chuyên môn cũng
như định hướng năm học.
Đơn vị thực hiện việc BD thường xuyên GV, CBQL:
xây dựng học liệu phù hợp với nội dung cần BD, cử
chuyên gia không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà
cần có kĩ năng sử dụng CNTT để khai thác tốt hệ thống
quản lí.
- Bước 2: Tổ chức BD
+ Đầu tiên, người học được tham gia học tập trung để
thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và cách thức
tham gia khóa BD cũng như các vấn đề cốt lõi của nội
dung BD. Việc tập trung học viên có thể không cần thiết
và tùy thuộc vào nội dung tổ chức BD.
+ Sau đó, người học tự sắp xếp thời gian để tìm hiểu
nội dung được truyền tải thông quan tài liệu được chuyên
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gia cung cấp trên hệ thống quản lí theo thời lượng thời
gian quy định.
- Bước 3: Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BD
Đơn vị được giao nhiệm vụ BD tổ chức kiếm tra,
đánh giá kết quả BD, có thể tập trung hoặc thông quan
bài kiểm tra mà hệ thống quản lí hỗ trợ. Kết quả được
thông báo cho Sở, Phòng GD-ĐT; thực hiện các đánh giá
rút kinh nghiệm để tiến hành BD đạt hiệu quả hơn ở
những khóa sau.
3. Kết luận
Ứng dụng CNTT trong BDGV thông qua việc BD trực
tuyến từ xa mang lại giá trị lớn cho việc nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
hiện nay. Bộ GD-ĐT đã có trang web tập huấn qua mạng
nhưng với những đặc thù của từng địa phương, Sở GDĐT Nghệ An cần nhanh chóng xây dựng trang web phục
vụ cho việc BD qua mạng Iternet. Mỗi hình thức BDGV
đều có những ưu điểm cũng như hạn chế, sử dụng kết hợp
các hình thức BD khác nhau, khai thác được sức mạnh của
CNTT sẽ giúp mỗi GV có cơ hội tự nâng cao nâng lực
chuyên môn, chủ động tiếp nhận kiến thức mới, đáp ứng
được yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay, là nền tảng
để giúp chính họ ứng dụng CNTT có hiệu quả trong dạy
học. Để việc tổ chức BD thường xuyên hiệu quả, các đơn
vị quản lí cần nâng cao ý thức tự học, tự BD của đội ngũ
GV và CBQL giáo dục trên toàn tỉnh.
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP...
(Tiếp theo trang 109)
3. Kết luận
Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thực trạng việc tổ
chức các HĐGD giá trị sống và quản lí HĐGD giá trị
sống; đánh giá được các số liệu để phân tích thực trạng
trong công tác quản lí HĐGD giá trị sống tại Trường Sĩ
quan Lục quân 2; trên cơ sở đó, đề xuất được 07 biện để
quản lí HĐGD giá trị sống cho HV tại trường. Nhìn
chung, các biện pháp đề xuất là có tính cấp thiết và khả
thi cao, có mối quan hệ biện chứng với nhau, do đó cần
được thực hiện một cách đồng bộ để phát huy hiệu quả.

