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Giới thiệu 

Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học luôn ñược ñề cao trong công 

cuộc ñổi mới giáo dục. CNTT thường ñược coi là một công cụ không thể thiếu trong xã hội tri 

thức. CNTT cần ñược coi như “một khía cạnh ñặc biệt của hành trang văn hóa dạy học trong thế 

kỷ 21, hỗ trợ các mô hình phát triển chuyển ñổi mới cho phép mở rộng bản chất và kết quả học 

tập của giáo viên cho dù việc học ñó diễn ra ở ñâu” (Leach, 2005). Ở Việt Nam, CNTT ñược 

hiểu là một công cụ có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình ñổi mới dạy, học và quản lý, ñóng góp vào 

việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục (Bộ GD & ðT, 2008). Các nhà giáo dục học ở 

Việt Nam ñược khuyến khích ứng dụng CNTT một cách hợp lý như là một phần của các phương 

pháp ñổi mới dạy & học ở các cấp (Bộ GD & ðT, 2008).  

Trong khuôn khổ chương trình giáo dục, Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật 

vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB Việt Nam) ñang hợp tác với 5 trường Cð/ðHSP ở miền 

Bắc và miền Trung Việt Nam về ứng dụng CNTT trong dạy & học. Trọng tâm của chương trình 

hợp tác phát triển là xây dựng năng lực cho giảng viên của 5 trường Cð/ðHSP: thông qua phát 

triển chuyên môn cho các giảng viên, chúng tôi cố gắng thúc ñẩy việc ứng dụng CNTT nhiều 

hơn và tốt hơn trong dạy & học cho sinh viên sư phạm. Theo kết quả của ñiều tra cơ bản năm 

2008, các giảng viên Việt Nam phần lớn sử dụng CNTT trong dạy học ñể thay thế cách dạy 

truyền thống. Các rào cản chính trong việc ứng dụng CNTT trong dạy & học là kỹ năng và sự tự 

tin của các giảng viên trong ứng dụng (Peeraer & Van Petegem, 2009). VVOB tập trung vào việc 

nâng cao kỹ năng và sự tự tin trong ứng dụng CNTT thông qua các hội thảo và tập huấn. 

 

Chương trình phát triển chuyên môn của VVOB  

Ứng dụng CNTT trong giáo dục là một quá trình lâu dài. Các quan sát cho thấy cần thực 

hiện một số bước trong quá trình này. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh khái niệm về sự thay ñổi 

như là một quá trình gồm nhiều bước (Tearle, 2003). Trước tiên, thường ñầu tư vào tập huấn kỹ 

năng và công nghệ, CNTT ñược coi như khách thể của giáo dục. CNTT như khách thể của giáo 

dục ñề cập tới học tập về CNTT và ñạt ñược các kỹ năng CNTT: giáo viên và học viên cần phải 

biết làm việc với công cụ và công nghệ như thế nào ñể ñạt ñược các kỹ năng cần thiết và trở nên 

hiểu biết về CNTT. Khi phân tích sự thiếu tự tin của giáo viên về ứng dụng CNTT cho thấy 

nguyên nhân có thể là do thiếu tự ñào tạo, thiếu tập huấn kỹ năng cũng như tập huấn về phương 

pháp. Mặc dù tập huấn kỹ năng CNTT là cần thiết (Preston et al. in Jones, 2004), các khóa tập 

huấn thiếu về mặt phương pháp cũng có thể không ñem lại kết quả (Veen in Jones, 2004). ðể 

giải quyết các yếu tố khác nhau này trong quá trình ứng dụng CNTT trong dạy & học, VVOB ñã 

xây dựng chương trình phát triển chuyên môn từng bước. Trong năm 2008, một nhóm nòng cốt 

say mê CNTT ñã ñược lựa chọn ở mỗi trường Cð/ðHSP trong chương trình, bao gồm các giảng 
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viên là người: 1) quan tâm tới ứng dụng CNTT trong giáo dục, 2) mong muốn học tập về CNTT 

và 3) sẵn lòng chia sẻ và hợp tác với các ñồng nghiệp. Nhóm nòng cốt phải ñại diện cho các môn 

học khác nhau ñược dạy ở các trường Cð/ðHSP vì CNTT ñược coi là một công cụ làm tăng 

thêm giá trị cho dạy & học các môn học khác nhau. “Nhóm nòng cốt CNTT” ñã ñược mời tham 

dự vào hành trình từng bước ứng dụng CNTT trong dạy & học (xem bảng 1). 

 

Bảng 1 
Chương trình phát triển “từng bước” của VVOB và kết quả ñạt ñược 

 

Bước Mô tả Số lượng giảng viên 
tham dự (phần trăm trên 

tổng số) 

Tập huấn về CNTT cho dạy 
học tích cực (DHTC)  

Hội thảo 2 ngày về cách ứng dụng CNTT trong 
dạy & học dựa trên 7 mô ñun thiết kế hướng dẫn 

tăng cường CNTT nhằm tích cực hóa người học 

trong quá trình học tập.  

127 (12.4 %) 

Tập huấn về CNTT cho các 
môn học cụ thể 

Tập huấn 2 ngày về ứng dụng các phần mềm 
khác nhau trong dạy các môn học với trọng tâm 

là tích cực hóa sinh viên trong quá trình học tập. 

116 (11.3 %) 

“Nhóm nòng cốt CNTT” “Nhóm nòng cốt CNTT” bao gồm các giảng 
viên tham gia tập huấn về CNTT cho DHTC 
VÀ/HOẶC tập huấn CNTT cho các môn học cụ 
thể. 

179 (17.5 %) 

Xây dựng giáo án có ứng 
dụng CNTT 

Dựa trên Mẫu giáo án, thành viên nhóm nòng 
cốt CNTT soạn giáo án, có suy ngẫm về sử dụng 

các công cụ và phương pháp cụ thể ñể tích cực 

hóa sinh viên trong quá trình học tập 

112 (10.9 %) 

Giảng dạy, dự giờ có sự 
góp ý giữa các ñồng nghiệp 

Thành viên nhóm nòng cốt CNTT dạy và mời 
ñồng nghiệp tới dự giờ và ñánh giá giờ học, với 

sự hỗ trợ của Công cụ Dự giờ/ñánh giá giờ học. 

67 (6.5 %) 

Bài kiểm tra CNTT cho 

DHTC ñã ñiều chỉnh 

Thành viên nhóm nòng cốt CNTT làm bài kiểm 

tra trắc nghiệm về 7 mô ñun thiết kế hướng dẫn 
tăng cường CNTT  

146 (14.3 %) 

“Chuyên gia CNTT cho 
DHTC” 

Thành viên nhóm nòng cốt CNTT hoàn thành tất 
cả các bước ñược cấp chứng nhận và là tập 
huấn viên nhân rộng việc Phát triển chuyên môn 
từng bước ở trường mình. 

62 (6.1 %) 

 

Lý do của cách tiếp cận từng bước này chính là ý tưởng “Thực hành bằng thực hiện”. 

Ngoài các ñầu vào từ bên ngoài (VVOB), tất cả những người tham gia quá trình phải suy ngẫm, 

xây dựng giáo án có ứng dụng CNTT, thực hiện nó với sự dự giờ, góp ý của các ñồng nghiệp.  

Sau ñó các thành viên nhóm nòng cốt tham gia bài kiểm tra ñã ñiều chỉnh ñể ôn lại và làm mới 

ñầu vào CNTT cho DHTC. 
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Kết quả ñạt ñược 

Bảng 1 cũng cho biết số lượng giảng viên của 5 trường Cð/ðHSP tham gia vào mỗi 

bước. Mặc dù, nhóm nòng cốt CNTT bắt ñầu với 179 giảng viên (gần 1/5 tổng số giảng viên của 

5 trường Cð/ðHSP), chỉ có khoảng 1/3 nhóm giảng viên nòng cốt ban ñầu (62 giảng viên) hoàn 

thành tất cả các bước cần thiết ñể trở thành chuyên gia ứng dụng CNTT cho dạy & học. ðặc biệt 

với yêu cầu dạy một giờ học ứng dụng CNTT trên giáo án ñã soạn với sự dự giờ và ñánh giá của 

ñồng nghiệp thực sự là một yếu tố lựa chọn. Chỉ 67 thành viên nhóm nòng cốt CNTT dạy bài học 

ñã chuẩn bị. 

Các chế ñộ khuyến khích cũng ñược xây dựng trong chương trình phát triển chuyên môn: 

các giảng viên nộp giáo án có ứng dụng CNTT nhận ñược một USB (2GB), và chứng nhận 

chuyên gia CNTT cho DHTC ñược cấp cho các thành viên nhóm nòng cốt ñã hoàn thành tất cả 

các bước. Chỉ các chuyên gia CNTT cho DHTC ñược cấp chứng nhận sẽ ñược ký hợp ñồng tiến 

hành hội thảo nhân rộng CNTT cho DHTC. 

  

Tác ñộng 

Trong một nghiên cứu theo thời gian, tất cả các giảng viên của 5 trường Cð/ðHSP ñược 

yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi ñề cập tới các khía cạnh khác nhau về ứng dụng CNTT trong 

giáo dục. Thang ño lường 4 cấp ñộ, do Simpson and Payne (1998; 1999) xây dựng, bao gồm các 

câu hỏi tăng dần ứng dụng, ñổi mới CNTT trong dạy học. Ứng dụng “phần mềm xử lý văn bản 

ñể tạo ra các tài liệu” hay “phần mềm trình chiếu” ñang dần thay thế các bài chuẩn bị viết tay 

hoặc trình chiếu trên giấy trong truyền thống. CNTT còn ñược dùng như là nguồn thông tin, ví 

dụ thông qua sử dụng ñĩa ‘CD-ROM/DVD như là “tài liệu nguồn khi giảng bài” hay “internet là 

nguồn thông tin”. “Ứng dụng các phần mềm môn học cụ thể trong giờ học” hay “giao tiếp ñiện 

tử với sinh viên” có thể tăng thêm giá trị cho dạy & học. Ngoài ra có một câu hỏi ñược ñặt ra về 

“sử dụng phần mềm quản lý lớp học” trong dạy học ở phòng trang bị máy tính. Tất cả người 

tham dự ñược yêu cầu lựa chọn từ mức 1 ñến 4 ( 1 = Tôi không bao giờ sử dụng, 2 = Tôi hiếm 

khi sử dụng, 3 = Tôi thỉnh thoảng sử dụng, 4 = Tôi thường xuyên sử dụng). ðiểm số cao ñồng 

nghĩa với việc ứng dụng CNTT trong dạy học thường xuyên hơn. Một trong các ñặc tính của ñổi 

mới ứng dụng CNTT cho dạy học, theo Drent và Meelissen (2008) là có sự ña dạng về ứng dụng 

CNTT: các ứng dụng CNTT khác nhau ñược kết hợp. Khi chỉ có một ứng dụng, khó có thể nói 

giảng viên ñã hoàn toàn ứng dụng CNTT trong hỗ trợ học tập lấy sinh viên làm trung tâm (Drent 

& Meelissen, 2008). 

Trong bảng 2 chúng tôi so sánh giá trị trung bình về những ứng dụng khác nhau của 

CNTT trong dạy học vào thời ñiểm chương trình bắt ñầu (2008) và sau khi thực hiện chương 

trình VVOB ñược 2 năm (2010). Mỗi lần ñều có 2 nhóm: nhóm nòng cốt CNTT ñã tham gia hội 

thảo CNTT cho DHTC và/hoặc CNTT cho các môn học cụ thể; và nhóm tất cả các giảng viên 

khác, chưa tham gia vào bất kỳ tập huấn nào do VVOB tổ chức. 
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Bảng 2 

Ứng dụng CNTT trong năm 2008 và 2010 của nhóm nòng cốt CNTT và các giảng viên khác 
 

Sử dụng CNTT 
cho mục ñích 

dạy học 

Nhóm nòng cốt CNTT  Các giảng viên khác (không thuộc nhóm 
nòng cốt) 

Số 

lượng 

Giá trị 
trung 
bình 

(2008) 

Giá trị 
trung 
bình 

(2010) 

ðộ lệch Số 

lượng 

Giá trị 
trung 
bình 

(2008) 

Giá trị 
trung 
bình 

(2010) 

ðộ lệch 

Biên soạn tài 

liệu 

116 3.29 3.34 -.043 514 2.94 2.97 -.029 

Trình bày 118 2.92 3.36 -.432
***

 513 2.43 2.72 -.287
***

 

Lồng ghép vào 

các môn học 

118 2.54 2.81 -.271
**

 505 2.17 2.39 -.216
***

 

Tiếp cận thông 
tin ngoại tuyến 

116 2.90 2.91 -.009 509 2.53 2.76 -.230
***

 

Giao tiếp ñiện tử 117 2.15 2.78 -.624
***

 511 2.04 2.45 -.411
***

 

Tiếp cận thông 

tin trực tuyến 

118 3.32 3.40 -.076 502 2.86 3.14 -.275
***

 

Quản lý lớp học 117 1.50 1.70 -.197
*
 508 1.46 1.62 -.154

**
 

Lưu ý: ðộ lệch quan trọng trên 2 nhóm mẫu: *<.05, **<.01, ***<.001 
 

Các số liệu này cho biết một số khía cạnh liên quan tới Chương trình phát triển chuyên môn 

của VVOB: 

- Ứng dụng CNTT ñể biên soạn tài liệu (ví dụ phần mềm soạn thảo văn bản ñể soạn giáo 

án) không cải thiện. Thành viên nhóm nòng cốt CNTT không sử dụng CNTT ñể tiếp cận 

thông tin trực tuyến hay ngoại tuyến thường xuyên hơn. Tất cả các giảng viên  ứng dụng 

CNTT thường xuyên hơn cho các mục ñích trình bày, ứng dụng vào trong môn học, giao 

tiếp ñiện tử và quản lý lớp học. 

-  Thành viên nhóm nòng cốt CNTT ñã sử dụng CNTT thường xuyên và ña dạng hơn các 

giảng viên khác ngay khi chương trình giáo dục bắt ñầu năm 2008. Việc lựa chọn thành 

viên nhóm nòng cốt CNTT rất quan trọng và có ý nghĩa ñối với tính bền vững của các 

can thiệp vì nó phụ thuộc một phần vào năng lực của nhóm nòng cốt trong việc nhân rộng 

ñầu vào cho ñồng nghiệp. 

- Tổng quan, tất cả các giảng viên, kể cả những người không tham gia vào chương trình 

phát triển chuyên môn của VVOB, ñã ứng dụng CNTT thường xuyên hơn trong dạy học. 

ðộ lệch lớn giữa hai số liệu (2008-2010) ñối với nhóm nòng cốt CNTT có nghĩa là thành 

viên nhóm này ñã cải thiện lên một mức ñộ cao hơn. 
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Luận bàn 

Về phương pháp, nhiều câu hỏi có thể ñược ñưa ra về ñộ tin cậy và tính hợp lý của công 

cụ ño lường dựa trên bảng câu hỏi tự thuật. Có thể có những câu trả lời ñược dựa trên mong 

muốn của những người tham gia, ñặc biệt là những người tham gia vào chương trình phát triển 

chuyên môn. Quan niệm về các mục cần trả lời có thể thay ñổi theo thời gian, ví dụ: thường 

xuyên ứng dụng CNTT cho các mục ñích nhất ñịnh có thể hiểu khác ñi theo thời gian, vì CNTT 

ngày càng trở thành khía cạnh hàng ngày của dạy & học. Phân tích số liệu bảng câu hỏi cần ñược 

kết hợp với các khảo sát khác như dự giờ bài học, báo cáo, phỏng vấn sâu với giảng viên tham 

gia chương trình. 

Các câu hỏi cũng có thể liên quan tới kết quả ñạt ñược của chương trình: ñã có nhiều ñầu 

tư, nhưng chỉ 1/3 thành viên nhóm nòng cốt CNTT ñược chứng nhận là chuyên gia CNTT cho 

DHTC, những người có thể nhân rộng chương trình. Nghiên cứu sâu thêm về cách thức chế ñộ 

ñãi ngộ hoạt ñộng ñược ñề xuất. 

Như kết quả cho thấy không chỉ thành viên nhóm nòng cốt CNTT mà cả các giảng viên 

khác ñều cải thiện về ứng dụng CNTT trong dạy học. Rõ ràng là có các nhân tố khác ảnh hưởng 

ñến kết quả này. Không chỉ có VVOB làm việc trên các mặt như tiếp cận ñồ dùng dạy học, nâng 

cao nhận thức, và thay ñổi quản lý giáo dục mà các nhà viện trợ, tổ chức khác và ñặc biệt Bộ GD 

& ðT cũng hướng tới mục tiêu ứng dụng CNTT trong dạy & học. 

Tuy nhiên, các kết quả này cũng khuyến khích cần tiếp tục với cách tiếp cận về Phát triển 

Chuyên môn trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Nghiên cứu sâu thêm sẽ cho thấy giai ñoạn 

nhân rộng của chương trình có nên ñược khuyến khích hay không. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT 

innovatively? Computers & Education, 51(1), 187-199. 

Jones, A. (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers: British 
Educational Communications and Technology Agency (Becta). 

Leach, J. (2005). Do new information and communication technologies have a role to play in achieving 

quality professional development for teachers in the global south? 1. Curriculum Journal, 16(3), 

293-329. 
MOET. (2008). Directive on Promoting Teaching, Training and Applying ICT in Education - Period 

2008-2012 (55/2008/CT-BGDðT). 

Peeraer, J., & Van Petegem, P. (2009). The Use of ICT in Teaching Practice in Teacher Education in 
Vietnam: Baseline Situation at the Start of ‘The Year of ICT’. Unpublished Scientific paper. 

University of Antwerp. 

Simpson, M., & Payne, F. (1998). Using Information and Communications Technology as a Pedagogical 

Tool: a survey of initial teacher education in Scotland. Journal of Information Technology for 
Teacher Education, 7(3), 431-446. 

Simpson, M., & Payne, F. (1999). Using Information and Communications Technology as a Pedagogical 
Tool - Who Educates the Educators? Paper presented at the European Conference on Educational 
Research.  

Tearle, P. (2003). ICT implementation: what makes the difference? British Journal of Educational 
Technology, 34(5), 567-583. 

 


