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Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả  

dạy học bằng phương tiện dạy học hiện đại ở  

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông   

Lê Thị Minh Thanh*3*
 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 
30 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam   

Nhận ngày 22 tháng 4 năm 2014 

Ch nh s a ngày 2  tháng 5 năm 2014; ch p nhận đăng ngày 29 tháng 9 năm 2014    

Tóm tắt: Qua phân tích số liệu thu được từ phiếu điều tra thực trạng dạy học bằng phương tiện 

dạy học ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, kết hợp với phỏng v n giảng viên và sinh 

viên, bài báo đã đưa ra những hạn chế của các giảng viên khi s  dụng phương tiện dạy học hiện 

đại và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả s  dụng phương tiện dạy học hiện đại.   

Từ khóa: Phương tiện dạy học, số liệu, câu hỏi, điều tra, giải pháp. 

1. Mở đầu
 *
  

Trong những năm gần đây, dạy học bằng 

phương tiện hiện đại như máy tính, máy chiếu, 

mạng internet, các phần mềm mô phỏng dạy 

học… là đề tài được nghiên cứu trên phạm vi 

toàn quốc. Tại Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn thông (PTIT), các giảng viên s  dụng 

phương tiện hiện đại ngày càng nhiều, nhưng 

ch t lượng giờ giảng đến nay còn nhiều ý kiến 

đánh giá chưa thống nh t. Do đặc thù của Học 

viện là trường đại học hàng đầu đào tạo và 

nghiên cứu công nghệ thông tin & truyền thông 

(ICT)  nên đa số sinh viên Học viện có kĩ năng 

s  dụng ICT tốt hơn so với sinh viên các trường 

khác, thậm chí khả năng khai thác ICT của sinh 

viên tốt hơn giảng viên dạy các môn khoa học 

cơ bản (giảng viên môn Lí luận chính trị, giảng 

viên Vật lí, giảng viên Anh văn,…). Đây là 

thuận lợi nhưng cũng là một thách thức đối với 

_______ 
*
 ĐT: 84-904801508 

  Email: mariaminhthanh@gmail.com 

giảng viên khi s  dụng ICT trong dạy học. Vì 

nếu giảng viên lên lớp ch  như  trình diễn bài 

giảng điện t , thì với khả năng khai thác ICT, 

sinh viên sẽ tìm kiến thức ở những nguồn thông 

tin khác thú vị hơn và sinh viên sẽ không còn 

muốn tập trung nghe giảng viên chiếu slide một 

cách buồn tẻ trên lớp. Thực trạng này đặt ra cho 

Học viện phải làm gì để nâng cao hiệu quả dạy 

học bằng phương tiện dạy học (PTDH) hiện đại 

và thu hút sự tham gia của sinh viên vào việc s  

dụng ICT trong học tập. 

Do đó, trước hết cần phải trả lời những  câu 

hỏi sau: 

1. Sinh viên đánh giá giờ dạy của giảng 

viên s  dụng PTDH ra sao? Giảng viên s  dụng 

PTDH như thế nào cho hiệu quả?  

2. Nếu được trang bị các phương tiện dạy 

học hiện đại cho t t cả phòng học, lúc đó có cần 

thiết phải đào tạo cho giảng viên cách s  dụng 

phương tiện đó không? 
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3. Giảng viên phải làm gì để có kĩ năng tốt, 

có thể lựa chọn, thiết kế chế tạo và s  dụng các 

PTDH hiện đại?  

4. Thế nào là “bộ tiêu chí” để đánh giá hiệu 

quả dạy học bằng Slide nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy học? 

Để trả lời các câu hỏi trên một cách tường 

minh, tác giả đã tiến hành đồng thời 3 phương 

pháp sau:  

- Xác định một cách định tính những sai sót 

mà giảng viên gặp phải khi dạy học bằng các 

PTDH hiện đại, từ đó xây dựng cơ sở khoa học 

hình thành các phiếu điều tra thực trạng dạy học 

bằng các phương tiện trên.  

- Dùng bảng hỏi để khảo sát thực trạng dạy 

học bằng các PTDH hiện đại. S  dụng kết hợp 

cả hai phiếu điều tra dành cho giảng viên và 

sinh viên trong một thể thống nh t để tăng tính 

khách quan của phương pháp. 

- Tác giả trực tiếp phỏng v n giảng viên và 

sinh viên để làm rõ những số liệu thu được từ 

kết quả bảng hỏi. 

2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phương 

tiện dạy học (PTDH) hiện đại [1, 2] 

- Đứng về mặt nội dung và phương pháp 

dạy học thì PTDH  đóng vai trò hỗ trợ tích cực. 

Vì có PTDH tốt thì mới có thể tổ chức được quá 

trình dạy học khoa học, đưa người học tham gia 

thực sự vào quá trình tự khai thác và tiếp nhận tri 

thức dưới sự hướng dẫn của người dạy. PTDH 

phải đủ và phù hợp mới triển khai được các 

phương pháp dạy học một cách hiệu quả. 

- Xu t phát từ đặc trưng tư duy hình ảnh, tư 

duy cụ thể của con người, trong quá trình dạy 

và học, sự trực quan đóng vai trò quan trọng đối 

với việc lĩnh hội kiến thức của người học. 

Không ít nội dung học tập phức tạp cần đến sự 

hỗ trợ tích cực của phương tiện trực quan mới 

giải quyết được: định luật, hiện tượng trừu 

tượng trong Vật lí,… Người học r t cần được 

trực tiếp làm thí nghiệm,  được lắp ráp, thao tác, 

quan sát, nhận xét bằng việc s  dụng các dụng 

cụ, phương tiện có thể. Nghĩa là học bằng hành. 

- S  dụng PTDH phải phù hợp đối tượng,  

phải xem xét đặc điểm và khả năng nhận thức 

của người học, phù hợp khả năng và đặc điểm 

tư duy của người học. Ví dụ, trong quá trình 

học  tập  thường gặp khó khăn ở v n đề trừu 

tượng, đó là lúc cần được sự hỗ trợ của các 

PTDH để v n đề phức tạp trở nên dễ hiểu, v n đề 

trừu tượng được thể hiện bằng các hình thức trực 

quan.  S  dụng PTDH có ý nghĩa khi thực hiện 

lúc người học mong muốn, đúng lúc mà nội dung, 

phương pháp của bài giảng cần đến nó. 

- Mỗi loại PTDH có mức độ s  dụng khác 

nhau. Nếu kéo dài việc trình diễn PTDH hoặc 

dùng lặp đi lặp lại một loại phương tiện quá 

nhiều lần trong một buổi giảng, hiệu quả của nó 

sẽ giảm sút. Theo nghiên cứu của những nhà 

sinh lí học, nếu như một dạng hoạt động được 

kéo dài quá 15 phút thì khả năng làm việc sẽ bị 

giảm sút r t nhanh.  

- Việc áp dụng thường xuyên các phương 

tiện nghe nhìn ở trên lớp sẽ dẫn đến sự quá tải 

về thông tin do người học không kịp tiêu thụ 

hết khối lượng kiến thức được cung c p. Sự quá 

tải lớn về thị giác sẽ ảnh hưởng đến chức năng 

của mắt, giảm thị lực và ảnh hưởng x u đến 

việc dạy và học. 

- PTDH không ch  làm chức năng minh họa 

mà quan trọng hơn, qua PTDH, giảng viên có 

thể tổ chức, điều khiển các hoạt động dạy học, 

có thể tổ chức các bài tập về nhận thức và xây 

dựng các tình huống nêu v n đề. Tuy nhiên nếu 

giảng viên đánh giá quá cao vai trò của PTDH 

sẽ dẫn đến tình trạng giảng viên luôn luôn bị 

động, không phát huy được tính năng động sáng 

tạo của giảng viên và của người học.  

Tóm lại, muốn s  dụng PTDH một cách 

hiệu quả phải bảo đảm các nguyên tắc đã phân 

tích trên. S  dụng PTDH không khoa học sẽ 

gây phản tác dụng, khiến giờ học trở nên nặng 
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nề, căng thẳng. Mỗi trường học, ngành học, 

môn học có đặc thù khác nhau, do đó việc 

nghiên cứu s  dụng PTDH cho từng môn học 

cụ thể phải được nghiên cứu một cách chi tiết 

hơn  mới có tác dụng thúc đẩy công tác đổi 

mới phương pháp dạy học. Đây cũng là cơ sở 

khoa học để triển khai xây dựng các phiếu điều 

tra thực trạng dạy học bằng các PTDH hiện đại 

ở PTIT. 

3. Phân tích số liệu thu được 

3.1. Phân tích số liệu thu được từ 30 giảng viên [3] 

- Theo kết quả điều tra từ 30 giảng viên thì t  lệ 

cán bộ trẻ dạy học bằng các PTDH hiện đại chiếm 

khá đông (22/30). Có 2 ý kiến không s  dụng 

PTDH hiện đại là do nội dung môn học không phù 

hợp, m t thời gian mượn và lắp đặt máy.   

- Ch  có 5/30 thầy/cô được đào tạo về kĩ 

năng tạo dựng và s  dụng PTDH hiện đại và 

25/30 thầy /cô cho rằng cần thiết phải đào tạo 

các kĩ năng này. Như vậy, đa số các thầy cô đều 

ý thức được để dạy học hiệu quả bằng các 

PTDH hiện đại cần thiết phải được đào tạo các 

kĩ năng liên quan. 

- Về lí do dạy học bằng các PTDH hiện đại: 

Lí do Tỉ lệ phần trăm 

A. Nội dung nhiều mà 

quỹ thời gian ít 

14/30 

B. Không phải học 

thuộc bài giảng 

15/30 

C. Bài giảng sinh động, 

người học dễ tiếp thu 

23/30 

D. Có nhiều thời gian 

tương tác với người học 

19/30 

Lí do chọn C & D chiếm trên 50% chứng tỏ 

giảng viên đã nhận th y thế mạnh của các 

PTDH hiện đại. Tuy nhiên để phát huy thế 

mạnh này, các giảng viên phải tiến hành biên 

soạn bài giảng và tổ chức các hoạt động dạy 

học sao cho phù hợp & khoa học nh t. 

- Hầu hết giảng viên mới ch  quan tâm thể 

hiện nội dung truyền đạt mà chưa để ý đến cách 

tổ chức các hoạt động trên lớp, thể hiện qua 

việc 28/30 giảng viên bỏ qua bước thiết kế kịch 

bản sư phạm. Để tăng tính h p dẫn của bài học 

và khả năng tương tác với người học, bài giảng 

không ch  hàm chứa nội dung mà phải thể hiện 

được những điểm nh n, trọng tâm, cách thức 

triển khai hoạt động của thầy và trò. Vì bỏ qua 

bước này (bước thiết kế kịch bản)  mà 15/30 

giảng viên chưa hài lòng về bài giảng của mình 

và lí do chính là thiếu tính h p dẫn và hạn chế 

tương tác với người học. 

- Giảng viên ít s  dụng các hiệu ứng trong 

bài giảng, nếu có s  dụng chủ yếu để xu t hiện 

lần lượt nội dung giúp người học tiện theo dõi. 

MS powerpoint là phần mềm được thiết kế 

chuyên dùng cho trình chiếu, tuy nhiên khi s  

dụng để thiết kế bài giảng phải biết khai thác tốt 

tính năng multimedia của  powerpoint. Sẽ hiệu 

quả hơn nếu s  dụng các hiệu ứng để thực hiện 

kịch bản sư phạm của giảng viên. Ưu điểm lớn 

nh t của  PTDH hiện đại là đưa các hình ảnh 

động vào bài giảng, làm bài giảng sinh động và 

trực quan hơn, h p dẫn hơn đối với người học. 

Tuy nhiên số giảng viên khai thác hình ảnh 

động (mô phỏng, phim,…) trong bài giảng còn 

ít (5/30 giảng viên). Có 27/30 giảng viên chọn 

s  dụng các hình ảnh tĩnh/động trong bài giảng 

để minh họa trực quan. Nhưng ch  có 3/30 

giảng viên chọn điều quan trọng hơn - s  dụng 

các hình ảnh để có thể tổ chức và điều khiển 

hoạt động nhận thức cho người học. 

- Có 30/30 giảng viên chọn phương pháp 

thuyết trình khi dạy học, 13/30 giảng viên chọn 

phương pháp v n đáp nêu v n đề, r t ít giảng 

viên chọn phương pháp thảo luận nhóm và dạy 

học tình huống, chứng tỏ giảng viên chưa tích 

cực hóa các hoạt động của người học, cần kết 

hợp các PTDH hiện đại với các phương pháp 

dạy học tích cực để phát huy tốt nh t các chức 

năng của PTDH. 
ss 
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Phương pháp 

dạy học 

A. 

Thuyết trình 

B. 

V n đáp 

C. 

Nêu v n đề 

D. 

Thảo luận nhóm 

E. 

Dạy học tình huống 

T  lệ chọn 30/30 26/30 13/30 8/30 3/30 
s 

- Có 28/30 giảng viên chọn phương án s  

dụng ph n bảng để ghi lại các đề mục và dàn ý 

chính, ch  có 3/30 chọn s  dụng ph n bảng để 

minh họa, làm rõ các nội dung mà máy chiếu 

không thể thực hiện được. Mỗi PTDH có một 

vai trò, chức năng riêng trong bài dạy, có những 

nội dung ch  hiệu quả nếu dạy bằng các phương 

tiện truyền thống. Chính vì vậy trong quá trình 

dạy học phải kết hợp hài hòa các loại PTDH để 

phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của 

từng phương tiện. Để dạy học hiệu quả cần dựa 

vào mục tiêu để lựa chọn PTDH thích hợp. 

Ngoài ph n bảng còn cần s  dụng thêm các 

PTDH khác như vật thật, phiếu bài tập,… 

3.2. Phân tích số liệu thu được từ các câu trả 

lời của  100 sinh viên 

Qua thống kê cho th y: hầu hết giảng viên 

( 1/100) đã phát tài liệu cho sinh viên trước giờ 

học. Tài liệu này được in từ bài giảng của giảng 

viên nên sinh viên đều biết trước nội dung 

giảng viên sẽ dạy. Việc phát tài liệu trước khi 

dạy giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu, giúp 

sinh viên chủ động tiếp thu bài giảng. Tuy 

nhiên do biết trước nội dung và câu hỏi nên nếu 

giảng viên muốn tổ chức hoạt động nhóm thì 

kết quả thảo luận đã có trong tài liệu, sinh viên 

sẽ s  dụng tài liệu đã có, hoạt động nhóm sẽ 

không có hiệu quả. Thậm chí khi sinh viên có 

tài liệu trong tay mà giảng viên lại giảng như tài 

liệu nên người học sẽ không muốn đến lớp vì 

toàn bộ nội dung bài giảng đã có trên slides. 

Giải pháp khắc phục: Để việc phát tài liệu 

cho sinh viên không làm m t đi yếu tố b t ngờ 

và gây hứng thú với người học thì nội dung có 

trong tài liệu phát cho sinh viên cần được thực 

hiện theo kịch bản sư phạm mà giảng viên định 

thực hiện trên lớp. Như vậy để nắm bắt được 

đầy đủ thông tin, người học buộc phải tập trung 

theo dõi giờ giảng, ghi chép và tham gia các 

hoạt động của lớp học.  

- Kênh thông tin s  dụng nhiều nh t trong 

bài giảng vẫn là chữ viết, sau đó là hình tĩnh, r t 

ít dùng ảnh động. Điều này phù hợp với số liệu 

điều tra từ giáo viên. 

 Nhiều Trung 

bình 

Ít Không s  

dụng 

Chữ 

viết 

89/100 7/100 4/100 0/100 

Hình 

tĩnh 

(tranh 

ảnh, sơ 

đồ, 

biểu 

đồ) 

43 12 25 20 

Hình 

ảnh 

động 

(phim, 

mô 

phỏng) 

3 5 12 80 

- Về phương pháp dạy học, thống kê số liệu 

từ 100 sinh viên ở câu này khá trùng với câu 

hỏi do giáo viên thực hiện. 

e 
Phương pháp 

dạy học 

A. 

Thuyết trình 

B. 

V n đáp 

C. 

Nêu v n đề 

D. 

Thảo luận nhóm 

E. 

Dạy học tình huống 

T  lệ chọn 93/100 82/100 54/100 27/100 6/100 
ư 

- Có 87/100 sinh viên cho rằng nội dung mỗi 

tiết giảng bằng các PTDH hiện đại là quá nhiều, 

gây cản trở khả năng tiếp thu của sinh viên. 

- Ch  có 15/100 sinh viên đánh giá bài 

giảng khi s  dụng PTDH hiện đại có độ h p 

dẫn ở mức 2, đa số đánh giá mức 3 hoặc 4. 

Tác giả đã trực tiếp phỏng v n một số sinh 
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viên tìm hiểu lí do bài giảng điện t  chưa 

tạo được sự h p dẫn đối với sinh viên, sẽ 

được trình bày ở mục 2.3 dưới đây.  

3.3. Nhận định chung từ phân tích kết quả số 

liệu thống kê của giảng viên và sinh viên 

Dựa trên phân tích các kết quả số liệu thu 

được và trực tiếp phỏng v n giảng viên và sinh 

viên, tác giả đã rút ra một số sai lầm mà giảng 

viên gặp phải khi dạy học bằng PTDH hiện đại: 

- Lí do chính khiến bài giảng điện t  chưa 

h p dẫn sinh viên  là việc giảng viên không có 

đủ các kĩ năng ICT để thiết kế những bài học 

thú vị, thay vào đó có giáo viên còn đưa các 

videoclip đọc bài giảng lên website cho sinh 

viên xem.  

- Chuyển từ đọc - chép sang nhìn - chép, có 

giảng viên nói giống như slide, quá lệ thuộc 

slide. Nhiều giảng viên bị phụ thuộc vào thiết bị 

hỗ trợ giảng dạy, s  dụng bài giảng điện t  để 

nhắc bài, biến giờ học thành buổi trình chiếu 

powerpoint. 

- Hình thức slide chưa đẹp, chữ quá nhỏ, 

quá nhiều dòng chữ trong một slide, mầu chữ 

và màu nền không phù hợp, không nh n mạnh 

được trọng tâm của một slide. 

- Dùng máy chiếu nhưng cách tổ chức dạy 

học không thay đổi, người dạy và người học ít 

tương tác với nhau. Chưa kết hợp tốt PTDH 

hiện đại với các PTDH khác. 

- S  dụng PTDH hiện đại chưa phù hợp với 

nội dung bài giảng. Không phân biệt được nội 

dung nào cần s  dụng PTDH hiện đại, nội dung 

nào cần kết hợp, nội dung nào ch  nên thuyết 

giảng theo phương pháp truyền thống. 

Qua nhận định trên cho th y, thiết kế bài 

giảng và khâu tổ chức quá trình dạy học của 

giảng viên chưa tốt, chưa chủ động hạn chế các 

bài giảng truyền thống và tăng số lượng các bài 

giảng mang tính tương tác với sinh viên qua các 

phần mềm tương tác và kết hợp dạy học tích 

hợp giữa online và trực tiếp. 

Kết luận chung: T t cả các lỗi nêu trên đều 

xu t phát từ nguyên nhân: Giảng viên chưa có 

kĩ năng trong lựa chọn, thiết kế, chế tạo và s  

dụng các phương tiện dạy học hiện đại. 

Để có kĩ năng này mỗi giảng viên phải có 

kế hoạch tự nghiên cứu học hỏi cách s  dụng 

các phần mềm thiết kế bài giảng điện t . Hoặc 

học viện, nhà trường phải có kế hoạch mở lớp 

đào tạo. Chúng ta có thể trang bị máy tính cho 

tất cả các phòng học, nhưng nếu không đào 

tạo cho các giảng viên cách sử dụng máy tính 

một cách hiệu quả thì việc đầu tư sẽ không đạt 

mục đích. 

4. Một số giải pháp  

4.1. Giải pháp chung 

- Áp dụng phương pháp sư phạm gắn với 

ICT và khuyến khích sinh viên cùng tham gia 

s  dụng  công cụ ICT xây dựng bài giảng điện 

t   thay cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin đắt đỏ và tốn kém. Cụ thể là tạo 

điều kiện để sinh viên PTIT s  dụng kĩ năng 

ICT cùng tham gia tạo các hiệu ứng trong bài 

giảng điện t  các môn học dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên bộ môn. Các công cụ mở như 

Moodle hay các công cụ khác được cung c p 

bởi Google như google sites, email, groups, 

hangout cũng nên được s  dụng. 

- Giảng viên được đào tạo kĩ năng s  dụng 

ICT và khuyến khích s  dụng các phần mềm 

miễn phí. 

- Việc tuyển chọn giảng viên ngoài những 

tiêu chí bằng c p, ngoại ngữ,… phải được đào 

tạo cách s  dụng ICT trong giảng dạy.  

- Chuyển đổi bài giảng thành những khóa 

học trực tuyến miễn phí, chia khóa học truyền 

thống thành những phần kinh nghiệm học tập 

nhỏ để sinh viên có thể chọn lựa từ loạt kinh 

nghiệm đó. 
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- Học viện cần  xây dựng bộ tiêu chí đánh 

giá hiệu quả của bài giảng s  dụng Slides như 

thế nào là tối ưu. 

4.2. Tổ chức các khóa học về kĩ năng lựa chọn, 

thiết kế, chế t o và sử dụng các PTDH hiện đ i 

Các kĩ năng mà một giáo viên nên có là:  

- Lựa chọn các PTDH 

- Thiết kế chế tạo PTDH 

- Phát triển PTDH 

- Th  nghiệm & đánh giá 

Ví dụ: các khóa học về s  dụng công cụ 

thiết kế bài giảng điện t  đạt chuẩn mực sư 

phạm, s  dụng công cụ biên soạn câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan, s  dụng công cụ tách-ghép 

phim, … 

4.3. Lựa chọn, sử dụng PTDH hiện đ i phù hợp 

với mục tiêu, nội dung, phương pháp [4] 

Mục tiêu quyết định nội dung. Mỗi nội 

dung lại có một hoặc nhiều phương pháp dạy 

học để thực hiện và phương pháp này sẽ quy 

định cần phải s  dụng các PTDH nào. PTDH 

hiện đại phải đi kèm với phương pháp dạy học 

tích cực. Nếu s  dụng các PTDH hiện đại 

nhưng phương pháp dạy học vẫn là các phương 

pháp truyền thống thì sẽ làm hạn chế chức năng 

của PTDH hiện đại. Cụ thể, các PTDH lúc này 

ch  có thể thực hiện chức năng minh hoạ trực 

quan mà m t đi chức năng tổ chức, điều khiển 

các hoạt động học tập. Người học sẽ thụ động 

và do vậy làm giảm hiệu quả của hoạt động dạy 

học. Kết hợp hài hòa PTDH hiện đại với PTDH 

truyền thống. Mỗi PTDH có các nhiệm vụ khác 

nhau, thực hiện những mục tiêu khác nhau của 

bài học. Có những mục tiêu ch  hiệu quả khi s  

dụng các PTDH truyền thống, vì vậy, cần phải 

phối hợp hài hòa các PTDH cả truyền thống và 

hiện đại đạt hiệu quả cao nh t trong quá trình 

dạy học. 

4.4. Thành lập trung tâm hỗ trợ giảng d y cho 

giảng viên 

Nhân sự của đơn vị này là các giảng viên 

thuộc các khoa đào tạo của PTIT được tập hợp 

lại, vừa tham gia giảng dạy ở các khoa vừa làm 

nhiệm vụ nghiên cứu về dạy và học dưới sự ch  

đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện. Việc 

giảng dạy và nghiên cứu phải luôn gắn kết với 

nhau không tách rời nhau, người thoát li công tác 

giảng dạy thì không thể hoạt động ở nhóm này. 

Chức năng  Đơn vị này có chức năng 

chính sau: 

- Thiết kế chương trình, phương pháp giảng 

dạy và đánh giá, s  dụng công nghệ dạy học, 

thiết kế và ứng dụng các phần mềm phục vụ 

đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ sư phạm cho t t cả 

giảng viên của trường. Nghiên cứu cách s  

dụng Hồ sơ học tập trực tuyến (ePortfolios) và 

Ma trận đánh giá (Rubrics) - đây là hai thế 

mạnh trong nghiên cứu ứng dụng về giảng dạy 

đại học hiện nay. 

- Hỗ trợ giảng viên các khoa, bộ môn trong 

công tác đào tạo: thiết kế chương trình, đánh 

giá, s  dụng công nghệ và phần mềm dạy học, 

cung c p thông tin, tư v n và tổ chức tập hu n 

về nghiệp vụ sư phạm. Có riêng một phòng máy 

tính để hỗ trợ b t cứ giảng viên nào có nhu cầu 

tìm hiểu về các phần mềm phục vụ dạy học. 

- Giúp giảng viên phát triển và s  dụng 

phương pháp giảng dạy tương tác và các 

phương pháp học tích cực để họ có thể trình 

bày tài liệu môn học theo các cách và quan 

điểm khác nhau. 

5. Kết luận  

Từ phân tích số liệu thu được kết hợp với 

phỏng v n giảng viên và sinh viên, bài báo đã 

đưa ra những hạn chế của các giảng viên khi s  

dụng PTDH hiện đại và các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả s  dụng PTDH hiện đại. Để 

https://my.wsu.edu/portal/page?_pageid=177,301634&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://my.wsu.edu/portal/page?_pageid=177,185642&_dad=portal&_schema=PORTAL
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thực hiện các giải pháp này cần sự quan tâm 

của lãnh đạo Học viện và sự đồng thuận của các 

giảng viên trong việc thực hiện giải pháp. 

Trong các giải pháp trên, giải pháp “Tổ chức 

các khóa học về kĩ năng lựa chọn, thiết kế, chế 

tạo và s  dụng các PTDH hiện đại” là khâu then 

chốt, là giải pháp giúp giảng viên biết xây dựng 

quy trình soạn bài giảng điện t  với sự trợ giúp 

của máy tính. Do khuôn khổ của bài báo có hạn 

nên tác giả sẽ trình bày quy trình biên soạn bài 

giảng với sự trợ giúp của máy tính ở một bài 

báo khác.  
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