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Abstract: Blended learning is a form of teaching that has many advantages, has been widely
researched and deployed in the world and is quite suitable for teaching at colleges and universities
in the current digital age. The article deals with the issue of designing website to support lecturers
in exchanging, discussing, guiding and managing the vocal self-study activities of students at Nha
Trang National College of Pedagogy.
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1. Mở đầu
Dạy học kết hợp (Blended Learning) là hình thức kết
hợp giữa thời gian tương tác trên lớp và áp dụng công
nghệ thông tin trong việc dạy học cũng như quản lí hoạt
động tự học của sinh viên (SV). Hình thức này đang được
nghiên cứu, triển khai áp dụng trong giảng dạy Thanh
nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha
Trang và bước đầu thu được những kết quả khả quan. Ở
hình thức này, giảng viên (GV) giao nhiệm vụ tự học,
cung cấp tài liệu, đồng thời theo dõi, giám sát và giúp đỡ
SV trong hoạt động tự học thông qua các nền tảng dạy
học trực tuyến. GV có thể đưa lớp học vào không gian
trực tuyến với nguồn tài liệu phong phú. Nguồn tài liệu
này có thể là bản hướng dẫn, bản phổ tác phẩm, âm thanh
nhạc đệm có giai điệu và nhạc đệm không có giai điệu
hoặc các video SV luyện lập. Các loại tập tin đa phương
tiện này thường có dung lượng lớn. Để tự chủ trong việc
lưu trữ dữ liệu trên không gian trực tuyến, cần thiết phải
xây dựng website vừa có không gian lưu trữ đủ lớn để
phục vụ hoạt động dạy và học Thanh nhạc, vừa có khả
năng quản lí, thu thập số liệu theo hướng kết nối hệ thống
website quản lí của Nhà trường với API (Application
Programming Interface) của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ
đám mây, cụ thể ở đây là Google Drive. Mỗi tài khoản
Gmail bình thường kết nối với Google Drive sẽ có dung
lượng lưu trữ là 15 GigaByte. Bên cạnh đó, cũng có thể
triển khai dịch vụ Gsuite với tên miền dành cho tổ chức
giáo dục của Việt Nam (edu.vn), trong đó mỗi tài khoản
Gmail dạng tenemail@tenmien.edu.vn đều có dung
lượng lưu trữ không giới hạn.
Nhằm hỗ trợ việc dạy và học Thanh nhạc trên lớp
cũng như việc tự luyện tập ngoài giờ lên lớp của SV
ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm
Trung ương - Nha Trang, chúng tôi đã nghiên cứu phát
triển phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc dưới dạng
bản phổ, âm thanh và website. Bài viết này đề cập vấn đề

48

thiết kế website hỗ trợ GV trong việc trao đổi, thảo luận,
hướng dẫn và quản lí hoạt động tự học Thanh nhạc của
SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
Website là nơi để hiển thị các thông tin như văn bản,
hình ảnh, âm thanh, video,... Website được xây dựng dựa
trên sự kết hợp giữa ngôn ngữ định dạng siêu văn bản
HTML (HyperText Markup Language), ngôn ngữ tạo
phong cách cho website CSS (Cascading Style Sheet
Language) và các ngôn ngữ lập trình khác như PHP,
ASP.NET, Java,... Cần phải có 3 phần chính để website
hoạt động được trên môi trường Internet, đó là: tên miền
(Domain), lưu trữ (Hosting), mã nguồn website (Source
Code). Người dùng truy cập website thông qua phần
mềm được gọi là trình duyệt web (Browser).
Lưu trữ đám mây/lưu trữ trực tuyến là một thuật ngữ
dùng để chỉ các hành động lưu giữ, sắp xếp, quản lí, chia
sẻ và sao lưu dữ liệu của cá thể sở hữu nó trên một hệ
thống lưu trữ bên ngoài ổ cứng được duy trì bởi các nhà
cung cấp (hay bên thứ ba). Dịch vụ này cho phép khách
hàng hay người dùng có thể truy cập được tất cả các tệp
tin của họ từ xa tại bất kì vị trí địa lí nào thông qua
Internet.
Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc bao gồm cơ sở
dữ liệu, cửa sổ tương tác giữa GV và SV, kho lưu trữ kết
quả thực hiện bài tập của SV. Website hỗ trợ dạy học
Thanh nhạc được sử dụng xuyên suốt quá trình dạy học,
giúp GV trao đổi, hướng dẫn SV thực hiện một số nội
dung bài tập trước khi lên lớp và hoàn thành yêu cầu bài
tập sau khi lên lớp.
2.2. Thiết kế website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc trong
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
2.2.1. Yêu cầu thiết kế
Email: leminhxuan.chauminh@gmail.com
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- Giao diện: Đảm bảo tính đơn giản, hiển thị tốt trên
nhiều thiết bị. GV có thể thực hiện được các thao tác như
tạo lớp học, tạo bài tập, phản hồi thông tin về bài tập. SV
có thể tham gia lớp học, nộp bài tập theo yêu cầu.
- Kho lưu dữ liệu: Đủ lớn để chứa cơ sở dữ liệu bao
gồm bản phổ tác phẩm, âm thanh nhạc đệm có giai điệu
và nhạc đệm không có giai điệu do GV cung cấp, sản
phẩm kết quả thực hiện bài tập của SV.
- Cửa sổ tương tác: Kết nối thường xuyên giữa GV
và SV.
2.2.2. Nội dung thiết kế
2.2.2.1. Giao diện
Bootstrap là một bộ công cụ mã nguồn mở để phát
triển giao diện của website, được sử dụng phổ biến trên
thế giới để tạo ra các website hiển thị tốt trên nhiều thiết
bị, nhiều độ phân giải màn hình khác nhau (Responsive
Website).
Bootstrap xây dựng sẵn các tập tin CSS & Javascript
cho phép người lập trình dễ dàng tích hợp vào các dự án
website bằng bất kì ngôn ngữ thiết kế nào hoặc bất kì mã
nguồn mở nào. Bootstrap tương thích với tất cả các trình
duyệt web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,
Opera,...). Tuy nhiên, với trình duyệt Internet Explorer,
Bootstrap 4 chỉ hỗ trợ từ phiên bản Internet Explorer 10
trở lên.
Với yêu cầu giao diện của website hỗ trợ dạy học
Thanh nhạc phải tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau
nên chúng tôi chọn Bootstrap để thiết kế giao diện người
dùng cho GV và SV.
Các chức năng dành cho GV được thiết kế theo quy
trình:
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản
Gmail; cho phép hệ thống website truy cập vào kho lưu
trữ dữ liệu Google Drive.
- Bước 2: Người quản trị hệ thống cài đặt tư cách
thành viên là GV.
- Bước 3: Tạo lớp học và cung cấp mã lớp học (hệ
thống tự tạo) cho SV.
- Bước 4: Giao các nhiệm vụ của lớp học (hệ thống
sẽ tải các tập tin lên kho lưu trữ Google Drive của GV)
và thu nhận kết quả, phản hồi cho SV.
Các chức năng dành cho SV được thiết kế theo quy
trình sau:
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản
Gmail; cho phép hệ thống website truy cập vào kho lưu
trữ dữ liệu Google Drive.
- Bước 2: Tham gia lớp học bằng mã lớp học do GV
cung cấp.
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- Bước 3: Thực hiện các nhiệm vụ của lớp học và nộp
bài (hệ thống sẽ tải các tập tin bài làm lên kho lưu trữ
Google Drive của SV), xem phản hồi của GV.
2.2.2.2. Lưu trữ dữ liệu cá nhân
Mỗi GV hay SV tham gia hệ thống sẽ có một kho lưu
trữ dữ liệu cá nhân riêng. Kho lưu trữ này được kết nối
với tài khoản Google Drive của mỗi cá nhân. Để có thể
tích hợp việc kết nối dịch vụ lưu trữ trực tuyến này cho
người dùng, người phát triển hệ thống website thực hiện
các bước như sau:
- Bước 1: Bật tính năng Drive API đối với tài khoản
Gmail của người phát triển hệ thống.
- Bước 2: Tạo Project để lấy Client ID và Client
Secret (mã phát triển ứng dụng của người phát triển hệ
thống).
- Bước 3: Cài đặt Google Client Library (tích hợp thư
viện của Google vào hệ thống, tùy vào ngôn ngữ phát
triển hệ thống website mà chọn thư viện thích hợp).
- Bước 4: Sử dụng các hàm trong thư viện đã cài đặt
ở bước 3 phục vụ các chức năng mà hệ thống website
yêu cầu: tải lên, tải về, hiển thị, truy xuất thông tin.
Việc nghiên cứu và tích hợp trực tiếp tính năng lưu
trữ lên Google Drive vào website cm2.edu.vn góp
phần tháo gỡ khó khăn về chi phí lưu trữ trực tuyến
của đơn vị.
2.2.2.3. Cửa sổ tương tác
Website thông thường chỉ hoạt động khi người dùng
mở trình duyệt và truy cập vào tên miền liên kết tới
website đó. Tuy nhiên, để GV có thể kịp thời kết nối với
SV ngoài giờ lên lớp, cũng như tương tác, hỗ trợ khi cần
thiết, cần phải có một công cụ cho phép thông báo các tin
nhắn của SV tới GV theo thời gian thực. Website
cm2.edu.vn đã tích hợp phần mềm chat trực tuyến
tawk.to phục vụ việc liên lạc giữa GV và SV. Đây là công
cụ chat trực tuyến được hỗ trợ miễn phí với thao tác cài
đặt đơn giản. Các bước chính để tích hợp tawk.to vào hệ
thống website cm2.edu.vn như sau:
- Bước 1: Truy cập website tawk.to, đăng kí và xác
minh tài khoản.
- Bước 2: Cung cấp thông tin website muốn tích hợp
tawk.to.
- Bước 3: Tích hợp đoạn mã do tawk.to cung cấp vào
website.
Website cm2.edu.vn cho phép mỗi GV tích hợp một
tài khoản tawk.to vào hệ thống. SV tham gia lớp học khi
cần trao đổi sẽ thông qua cửa sổ tương tác để liên lạc với
GV. Nếu GV chưa kết nối Internet thì lời nhắn của SV sẽ
được gửi qua email. Nếu GV đã cài đặt phần mềm
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tawk.to trên điện thoại và có kết nối Internet thì việc trao
đổi sẽ diễn ra.
2.2.3. Kết quả sản phẩm
Website được lập trình dựa trên mã nguồn mở
CodeIgniter với nền tảng là PHP và hệ quản trị cơ sở dữ
liệu MySQL. Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi đã
thuê hosting Linux của nhà cung cấp dịch vụ tenten.vn
để lưu trữ website và người dùng truy cập đến website
thông qua tên miền cm2.edu.vn. Giao diện ban đầu khi
truy cập tên miền cm2.edu.vn như hình 1. Các chức năng
cụ thể được trình bày ở mục tiếp theo sẽ xuất hiện khi
người dùng đăng nhập thành công vào website.

tập, cập nhật thông tin, xem bài làm của SV); tiếp nhận
và trả lời tin nhắn của SV qua hệ thống tawk.to; quản lí
kho dữ liệu.
Quản lí lớp học: Sau khi được cấp quyền sử dụng
cm2.edu.vn, khi GV đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang
giao diện lớp học. Giao diện bao gồm nút Tạo mới và các
lớp học đã được tạo với các thông tin: Tên lớp, Tên học
phần, Mã lớp (hình 2).

Hình 2. Giao diện tạo mới lớp học
- Để tạo mới lớp học: Bấm nút Tạo mới để nhập thông
tin bao gồm: Lớp học, Học phần và bấm nút Tạo mới. Hệ
thống sẽ tạo ra lớp học như thông tin GV đã cung cấp,
đồng thời tự động tạo thêm Mã lớp (6 kí tự ngẫu nhiên,
bao gồm chữ cái và chữ số).
Hình 1. Giao diện ban đầu khi truy cập của website
https://cm2.edu.vn
2.3. Hướng dẫn sử dụng website hỗ trợ dạy học Thanh
nhạc cho sinh viên và giảng viên Trường Cao đẳng Sư
phạm Trung ương - Nha Trang
2.3.1. Hướng dẫn chung
Truy cập vào website tại địa chỉ https://cm2.edu.vn.
Bấm nút Đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang yêu
cầu xác thực tài khoản Google. Sau đó, người dùng tiến
hành đăng nhập vào tài khoản Google giống như đăng
nhập Gmail.
Nếu là lần đầu đăng nhập thì hệ thống cm2.edu.vn sẽ
yêu cầu cấp quyền để có thể hỗ trợ các chức năng tải tập
tin từ hệ thống lên Google Drive của tài khoản người
dùng.
Đổi tên: Sau khi đăng nhập, hệ thống tự động lấy tên
đã đăng kí với Gmail làm tên của hệ thống. Có thể đổi
tên bằng cách bấm vào họ tên ở góc trên bên trái (có
dạng: họ tên (email) [Thoát]) để chuyển đến trang đổi
tên.
2.3.2. Đối với giảng viên
Sau khi đăng nhập, GV cần liên hệ với quản trị viên
để được cấp quyền sử dụng website với tư cách là GV
hướng dẫn lớp với các chức năng riêng như: Quản lí lớp
học (tạo mới, cập nhật thông tin); quản lí bài tập (tạo bài
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- Đối với lớp học đã được khởi tạo: Khi bấm vào nút
lớp học Thanh nhạc 2, giao diện Thông tin lớp học hiển
thị một số thông tin cơ bản của lớp học, học phần và chức
năng Cập nhật thông tin để GV có thể điều chỉnh, bổ
sung cho lớp học đã được khởi tạo, bao gồm: Tên lớp
học: Thanh nhạc 2; Học phần: Thanh nhạc 2; Mã lớp:
711fp8 (hình 3).

Hình 3. Giao diện cập nhật, bổ sung cho thông tin
cho lớp học đã được khởi tạo
Quản lí bài tập: Bấm vào nút Bài tập trên thanh
menu (sau khi mở ra một lớp học), giao diện quản lí bài
tập của lớp học đó sẽ xuất hiện và hiển thị các bài tập đã
tạo (Bài tập luyện thanh 1) và nút Tạo mới.
Nếu sử dụng điện thoại, chức năng Bài tập sẽ xuất
hiện trong mục Đi đến... Bấm vào chức năng này để lựa
chọn bài tập.
- Tạo mới bài tập: Bấm nút Tạo mới, xuất hiện giao
diện Tạo mới bài tập. Giao diện này cung cấp thông tin
bài tập, bao gồm: Tiêu đề, Mô tả, Ngày hết hạn (hình 4).
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Hình 4. Khai báo thông tin cho bài tập tạo mới
Trong mục Mô tả, website cung cấp cho GV một giao
diện để soạn thảo văn bản, trong đó có chức năng Đính
kèm. GV có thể soạn nội dung trong khung Mô tả và kết
hợp Đính kèm tập tin để tải lên kho lưu trữ Google Drive.
Nếu tích chọn vào mục Thêm vào kho dữ liệu thì tập tin
này sẽ được lưu vào Kho dữ liệu (hiển thị ở cột bên phải)
cho lần sử dụng sau. GV có thể sử dụng chức năng tìm
kiếm ở cột này để tìm lại tập tin cần chèn vào mục mô tả.
- Xem bài tập đã tạo: Bấm vào một bài tập đã có để
đi đến giao diện xem bài tập. Giao diện bao gồm: Thông
tin về bài tập (tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn) ở cột bên trái;
danh sách SV đã nộp bài ở cột bên phải (hình 5). GV bấm
vào tên từng SV để xem sản phẩm SV đã nộp.

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm của SV: GV có thể
yêu cầu SV nộp lại bài tập nếu sản phẩm chưa đạt. GV
bấm nút Gửi để gửi phản hồi cho SV.
Tiếp nhận và trả lời tin nhắn của SV qua hệ thống
tawk.to: GV cần liên hệ với quản trị website để được
hướng dẫn tạo tài khoản và lấy mã sử dụng của tawk.to.
GV tiến hành khai báo (một lần) trong mục thông tin của
GV (bấm vào tên, email ở góc trên bên phải), cửa sổ
tương tác xuất hiện ở góc dưới bên phải, GV tải và cài
đặt ứng dụng tawk.to (hình chim vẹt) lên điện thoại của
mình để trả lời tin nhắn của SV.
Quản lí kho dữ liệu: Dữ liệu được hệ thống đưa lên
Google Drive bằng tài khoản Gmail của cá nhân người

Hình 5. Giao diện thông tin về bài tập đã khởi tạo
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dùng. GV dùng tài khoản Gmail để đăng nhập vào hệ
thống; thực hiện các chức năng: Tải lên Google Drive
một tập tin từ thiết bị (máy tính, điện thoại,...), tìm kiếm
tập tin đã tải lên, sao chép đường dẫn trên Internet của
tập tin để chia sẻ, sửa tên tập tin, xóa tập tin (hình 6).

Hình 6. Giao diện quản lí dữ liệu
2.3.3. Đối với sinh viên
Tham gia lớp học: SV liên hệ với GV để được cấp
Mã lớp với tư cách là thành viên. Sau khi SV đăng nhập
thành công vào website, giao diện lớp học xuất hiện, bao
gồm: nút Tham gia lớp học, Thanh nhạc 2 (lớp học đã
tham gia) (hình 7).

Hình 7. Giao diện tham gia lớp học của SV
- Để tham gia vào lớp học mới: SV bấm vào nút Tham
gia lớp học  xuất hiện giao diện Tham gia lớp học 
nhập Mã lớp (do GV cung cấp)  bấm nút Tham gia sẽ
xuất hiện giao diện lớp học (hình 8).

Hình 8. Giao diện tham gia lớp học
- Để vào lớp học đã tham gia (Thanh nhạc 2), SV chỉ
cần Bấm vào nút Thanh nhạc 2.
Làm bài tập: SV vào giao diện lớp học, bấm nút Bài
tập sẽ xuất hiện giao diện các bài tập GV đã tạo ra cho
lớp học  bấm vào bài tập cần chọn, xuất hiện giao diện
xem chi tiết bài tập (phía bên trái giao diện là thông tin
bài tập, bên phải là giao diện nơi SV nộp bài)  SV thực
hiện bài tập (hình 9).
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Hình 9. Giao diện làm bài tập được giao của SV
Nộp bài: Sau khi hoàn thành bài tập, SV gửi sản
phẩm cho GV bằng cách bấm nút Nộp bài trên giao diện.
Lưu ý, việc soạn thảo nội dung, đính kèm tập tin được
thực hiện giống như phần hướng dẫn của GV. SV chỉ
thực hiện được thao tác nộp bài lần thứ 2 khi hệ thống
thông báo GV cho phép.
Trao đổi với GV: SV được trao đổi với GV thông qua
cửa sổ tương tác (màu xanh lá cây) ở góc dưới bên phải
(chỉ hiển thị khi SV đã đăng nhập vào lớp học).
Quản lí kho dữ liệu: SV được phép quản lí kho dữ
liệu của cá nhân của mình.
2.3.4. Đối với quản trị viên
Quản trị viên của website là những người có am hiểu
về công nghệ thông tin. Do đó, khi triển khai website trên
môi trường Internet, quản trị viên cần phải trang bị những
kiến thức như sau: Quản lí hosting và tên miền; đưa mã
nguồn website lên hosting và kết nối với hệ quản trị cơ
sở dữ liệu MySQL; thiết lập cho người dùng với vai trò
là GV; cách sử dụng công cụ soạn thảo văn bản đã được
tích hợp trong các chức năng giao/nộp bài tập để tập huấn
cho người dùng.
Ngoài ra, quản trị viên còn có thể trợ giúp GV trong
việc tiếp nhận và trả lời tin nhắn của SV thông qua 3 bước
cơ bản đã được trình bày trong mục 2.3.2.
3. Kết luận
Các phương tiện mang tin và truyền tin hỗ trợ dạy
học Thanh nhạc được thiết kế dưới dạng bản phổ và âm
thanh/video thường có dung lượng lớn nên việc đưa
chúng lên không gian trực tuyến là một bài toán về kinh
phí đối với GV khi triển khai hình thức dạy học kết hợp
trong giảng dạy Thanh nhạc cho SV Sư phạm Âm nhạc.
Việc xây dựng website có không gian lưu trữ đủ lớn phục
vụ dạy học thanh nhạc cho SV là một trong những biện
pháp phát triển phương tiện hỗ trợ dạy học Thanh nhạc
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
Website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc được sử dụng xuyên
suốt quá trình dạy học, giúp GV thuận tiện trong việc trao
đổi, thảo luận, hướng dẫn SV thực hiện các nội dung bài
tập trước khi lên lớp và hoàn thành yêu cầu bài tập sau
khi lên lớp cũng như quản lí hoạt động tự học của SV.
(Xem tiếp trang 27)

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 466 (Kì 2 - 11/2019), tr 22-27

dạy học là những hình ảnh món ăn và tháp dinh dưỡng
rõ ràng, sắc nét, đảm bảo tính khoa học, tính thẩm mĩ,
tính giáo dục.
3. Kết luận
Nghiên cứu đã bước đầu xây dựng được hệ thống các
chủ đề GDTC tích hợp vào các môn học và hoạt động
trải nghiệm để hình thành kĩ năng quản lí tài chính cho
HS lớp 3. Kết quả thử nghiệm cho thấy, nội dung giáo
dục quản lí tài chính cho HS rất gần gũi, sinh động, hầu
hết HS đều hứng thú, tích cực tham gia và yêu thích kĩ
năng mới này.
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