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MỞ ĐẦU 

Hiện nay, hình thức dạy học e-Learning đang trở nên phổ biến và có nhiều nền 

tảng, công cụ hỗ trợ cho giáo viên (GV) và học sinh (HS) để dạy và học theo hình thức 

này. Cùng với sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, khi HS không thể 

đến trường thì nhiều trường đã lựa chọn triển khai việc dạy học e-Learning. Tuy nhiên, 

qua thực tế triển khai cho thấy giáo viên vẫn còn gặp một số khó khăn như điều kiện cơ 

sở vật chất còn thiếu thốn, kĩ năng sử dụng công cụ còn yếu hay ý tưởng sử dụng công 

cụ còn nghèo nàn. 

Khi dạy học trên lớp, mỗi giờ học diễn ra trong 30-35 phút với đủ các hoạt động: khởi 

động, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng. Với dạy học trực tuyến, thời gian 

GV và HS online cần rút ngắn lại để đảm bảo điều kiện sức khỏe, thiết bị cho đại đa số 

HS. Vì thế mô hình lớp học đảo ngược được khuyến nghị sử dụng trong giai đoạn này. 

 

Jonathan Bergmann và Aaron Sams (Bergmann & Sams, 2012) đã chỉ ra các lý do để 

đảo ngược lớp học: 

● Tận dụng được xu thế của thời đại, khi HS sử dụng máy tính, điện thoại thông 

minh có kết nối Internet ngày một nhiều hơn. 

● Hỗ trợ những HS gặp khó khăn vì không đủ thời gian tiếp nhận lượng kiến thức 

nhiều và khó ở trên lớp 

● Cho phép HS được học sâu, học kĩ một phần nào đó, lướt qua những phần mà 

HS đã hiểu rõ 

● Làm tăng cường tương tác giữa HS và GV, HS và HS 

● Phù hợp với các đối tượng HS khác nhau, phù hợp để dạy học phân hóa 
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● Mở rộng không gian lớp học, cho phép HS thực hiện các mức độ nhận thức cao 

ở trên lớp thay vì lớp học truyền thống là thực hiện các mức độ nhận thức cao ở 

ngoài lớp học. 

Trong mô hình này, việc dạy học sẽ được chia ra làm ba giai đoạn, sử dụng các công cụ khác nhau để thực hiện từng giai 
đoạn. 

Hình 4: Các giai đoạn giảng dạy của giáo viên theo mô hình dạy và học trực tuyến 

kết hợp 

 

 

Hình 5: Các giai đoạn học tập của học sinh theo mô hình dạy và học trực tuyến kết 

hợpCụ thể, các hoạt động của giáo viên và học sinh sẽ được tiến hành một cách trình 

tự theo các giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1: Trước giờ học  

 

 

Giai đoạn 3: Sau giờ học 

 Giáo viên tổng hợp các báo cáo kết quả, các minh chứng học tập 

 Giai đoạn 2: Trong giờ học 

 
Giáo viên sử dụng công cụ meeting online để tạo các thảo luận, trao đổi và thực 

hiện các tương tác với học sinh, chốt kiến thức 

 Giai đoạn 1: Trước giờ học 

 
Giáo viên chuẩn bị học liệu và đưa học liệu lên hệ thống học tập  

Giao nhiệm vụ cho HS 

 

 
Giai đoạn 
1: Trước 
giờ học 

 

Xem video bài giảng và các học liệu mà giáo viên đăng tải trên LMS 

Thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao 
 

Giai đoạn 
2: Trong 
giờ học 

 

Thực hiện các tương tác theo yêu cầu của giáo viên 

Đặt các câu hỏi thảo luận 

 

Giai đoạn 
3: Sau giờ 

học 

 

Chốt lại kiến thức cho bản thân 

Tìm hiểu, mở rộng thêm kiến thức 



 

 

 

 
7 

 

- Hoạt động của giáo viên  

● Dựa vào mục tiêu bài học để xác định các học liệu cần thiết cho bài. Học liệu 

có thể là video bài giảng (sử dụng các công cụ tạo và biên tập video như 

MovieMaker, Animaker, Microsoft Powerpoint,…), các bài tập (liveworksheet, 

blooket…), các câu hỏi trắc nghiệm (sử dụng các công cụ như Google forms, 

Quizizz, Kahoot…),  

● Đưa các học liệu đã chuẩn bị lên hệ thống quản lí học tập (LMS) như Teams, 

Google Classroom, Classdojo… 

● Thông báo giờ học meeting online cho học sinh. Giờ học này nên thực hiện theo 

thời khóa biểu môn học nhưng giảm bớt thời lượng học. Giảm bớt thời lượng 

học sẽ giúp cho giáo viên và học sinh chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian 

online trên máy tính, dành nhiều thời gian hơn cho chuẩn bị học liệu và tự học.  

- Hoạt động của học sinh 

● Xác định mục tiêu cần đạt được ở bài học. 

● Dựa trên video bài giảng của giáo viên, tự học, tự nghiên cứu các nội dung bài 

học, thực hiện các bài tập, các câu hỏi trắc nghiệm và ghi lại những nội dung 

còn thắc mắc, cần trao đổi lại với giáo viên. Việc tự học này được học sinh thực 

hiện ở nhà và vào bất kỳ khoảng thời gian nào thuận tiện. Điều này góp phần 

quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự học cho học sinh.  

 Giai đoạn 2: Trong giờ học  

- Hoạt động của giáo viên 

● Tổ chức giờ học trực tuyến theo thời gian thực cho học sinh (sử dụng các công 

cụ meeting online như Microsoft Teams, Zoom…).  

● Giáo viên cần kết hợp các nền tảng này với những công cụ tạo ra các hoạt động 

tương tác để học sinh có thể thảo luận các nội dung quan trọng cũng như đặt ra 

các câu hỏi cho giáo viên đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia vào các hoạt 

động học tập (sử dụng Padlet, Classpoint…). 

● Chốt lại kiến thức bài học và giao nhiệm vụ về nhà 

- Hoạt động của học sinh  

● Học sinh thực hiện các hoạt động học tập tương tác theo hướng dẫn của giáo 

viên như trả lời các câu hỏi, thảo luận nhóm và trình bày ý kiến, … Với các 

công cụ tương tác mà giáo viên sử dụng, 100% học sinh trong lớp đều được 

tham gia vào các hoạt động này, đảm bảo cho giáo viên quản lý tốt được giờ 

học cũng như nắm bắt được chất lượng học tập của mọi học sinh trong lớp.    

Giai đoạn 3: Sau giờ học  

- Hoạt động của giáo viên 

● Chấm, chữa bài, thống kê các kết quả học tập của học sinh để điều chỉnh quá 

trình xây dựng học liệu và các hoạt động tương tác được phù hợp và hiệu quả 

hơn. 
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● Trao đổi với những thắc mắc còn chưa được giải quyết trong giờ học, khen 

thưởng các học sinh tích cực và nhắc nhở các học sinh chưa tích cực thông qua 

LMS 

- Hoạt động của học sinh  

● Chốt lại kiến thức cho bản thân và tự tìm hiểu, mở rộng thêm kiến thức dựa trên 

nguồn tài nguyên tham khảo mà giáo viên cung cấp. 

● Theo dõi các báo cáo, đánh giá kết quả học tập của giáo viên để rút ra kinh 

nghiệm, tìm ra phương pháp học tập phù hợp nhất cho bản thân. 

● Tự đánh giá về quá trình học tập của mình trong tiết học. 

  Về cơ sở lý luận dạy học thì mô hình dạy học trực tuyến này đã giải quyết được những 

khó khăn của giáo viên trong quá trình dạy học trực tuyến như: 

● Trong giai đoạn một giáo viên đã đăng tải học liệu lên website cho học sinh tự 

học từ đó có thể giải quyết được vấn đề khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức 

trong quá trình dạy học trực tuyến. 

● Trong giai đoạn hai việc giáo viên kết hợp các công cụ hỗ trợ tương tác và kiểm 

tra đánh giá vào giờ học trực tuyến đã giải quyết vấn đề khó quản lý học sinh, 

khó áp dụng các kỹ thuật dạy học hay học sinh không tập trung vào giờ học trực 

tuyến. 

● Trong giai đoạn ba giáo viên dựa vào các báo cáo tổng hợp trên công cụ đa 

phương tiện để đánh giá quá trình học trực tuyến của học sinh, từ đó điều chỉnh 

cách dạy của mình phù hợp với sự tiếp thu của học sinh trong quá trình học trực 

tuyến. 

Trong phần tiếp theo, một số công cụ phù hợp để dạy học theo mô hình trên sẽ được 

giới thiệu và hướng dẫn cụ thể. Tùy điều kiện cơ sở vật chất của địa phương (cả nhà 

trường, GV và HS), tùy trình độ CNTT của GV và HS, GV có thể lựa chọn công cụ phù 

hợp cho lớp học của mình. GV có thể bắt đầu bằng những công cụ rất quen thuộc với 

bản thân và HS. Sau đó tìm hiểu, mở rộng, bổ sung dần việc áp dụng các công cụ nâng 

cao khác. Cần lưu ý không nên quá lạm dụng công cụ hay sử dụng quá nhiều công cụ 

trong một giờ học. Điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo mục tiêu dạy học theo yêu cầu 

cần đạt, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực với những ý tưởng sư phạm rõ 

ràng và công cụ chỉ là sự hỗ trợ cho người GV thực hiện những công việc dó. 
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PHẦN I:  
 

Kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến 
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Chương 

1  
CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ CHUẨN BỊ HỌC LIỆU 

1.1. Kĩ năng tìm kiếm và khai thác phương tiện số/tư liệu phục vụ 

dạy học 

1.1.1. Kỹ năng tìm kiếm với google 

1.1.1.1. Tìm kiếm theo định dạng tệp 

Để tìm kiếm tập tin cụ thể, chẳng hạn như PDF, PPT hoặc Docx bằng cách thêm 

filetype: và 3 ký hiệu viết tắt của tệp.  

Cú pháp: <từ khóa> filetype:<kiểu tệp> 

Ví dụ, muốn tìm file PowerPoint về chủ đề Chương trình giáo dục 2018, trong ô tìm 

kiếm Google, nhập vào: Chương trình giáo dục phổ thông filetype:PDF 

Kết quả tìm kiếm như sau: 

 

1.1.1.2. Tìm kiếm hình ảnh 

Bước 1. Truy cập link: https://images.google.com/ 

https://images.google.com/


 

 

 

 
11 

 

Bước 2. Nếu muốn tìm ảnh liên quan đến một từ hoặc câu nào đó, hãy nhập từ 

hoặc câu vào thanh tìm kiếm và ấn ↵ Enter để xem kết quả. 

 
− Nhấp vào biểu tượng Máy ảnh bên phải thanh tìm kiếm để tìm kiếm bằng hình 

ảnh 

 
− Có 2 cách để tìm kiếm bằng hình ảnh 

o Paste image URL (Dán URL của hình ảnh).  

o Upload an image (Tải ảnh lên)  

 

Bước 3. Chọn lọc kết quả tìm kiếm. Click chọn Công cụ để mở rộng thêm các tùy 

chọn tìm kiếm như: 

− Kích thước: Lớn, trung bình, biểu tượng 

− Màu: Đen trắng, trong suốt, các màu khác 

− Loại: Hình mẫu, hình vẽ nét, GIF 

− Thời gian: 24 giờ qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái 

− Quyền sử dụng: giấy phép Creative Commons, Giấy phép thương mại và giấy 

phép 
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Bước 4. Chọn hình ảnh cần tải, nhấp chuột phải, chọn Save Image as… 

 
 

Bước 5. Chọn thư mục lưu, click chọn Save. 

1.1.1.3. Một số thủ thuật tìm kiếm với Google 

a) Sử dụng dấu ngoặc kép “ ” để tìm kiếm chính xác hơn. 

Khi đặt từ khóa trong dấu ngoặc kép, Google sẽ chỉ trả về các kết quả với từ khóa 

theo đúng những gì được đặt trong ngoặc kép. Thủ thuật này đặc biệt hữu ích khi muốn 

tìm một cụm từ cụ thể nào đó. 
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b) Sử dụng dấu sao (*) cùng cụm từ đặt trong dấu ngoặc kép để tìm kiếm với cụm từ 

mình không biết rõ. 

 

Hãy thử tưởng tượng đang tìm kiếm lời một bài hát mà mình không nhớ rõ, mẹo tìm 

kiếm này sẽ phát huy tác dụng. 

c) Dùng dấu trừ (-) để loại bỏ kết quả tìm kiếm chứa từ nhất định nào đó 
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Khi muốn loại bỏ các kết quả tìm kiếm có chứa từ nhất định nào đó, có thể sử dụng dấu 

trừ (-) ngay trước từ đó để tránh các kết quả tìm kiếm không cần thiết. 

d) Dùng dấu trừ (-) để loại bỏ kết quả tìm kiếm từ một trang nhất định nào đó 

 

Tương tự, có thể dùng dấu trừ (-) cùng cú pháp “-tên_website từ khóa” để loại bỏ hoàn 

toàn các kết quả chứa từ khóa trả về từ website không mong muốn. 

e) Tìm kiếm từ khóa trong một website nhất định 
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Cú pháp: <từ khóa tìm kiếm> + site:<địa chỉ website>. 

Google sẽ chỉ tìm kiếm các từ khóa trên một website nhất định nào đó.  

1.1.2. Khai thác phương tiện số/tư liệu phục vụ dạy học 

1.1.2.1. Khai thác kho học liệu igiaoduc.vn 

Nền tảng giáo dục số tại địa chỉ igiaoduc.vn là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và các đối tác nhằm thu 

thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số dùng chung. Đến nay dự án đã cập nhật gần 5.000 

bài giảng e-learning, hơn 2.000 bài giảng trên truyền hình, hơn 36.000 câu hỏi trắc 

nghiệm và gần 200 đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông. 

Với nguồn học liệu số phong phú, miễn phí, tin cậy, igiaoduc.vn góp phần triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá trong các nhà trường, đặc biệt phục vụ dạy học trực tuyến; đồng thời giúp 

nâng cao năng lực số cho giáo viên về biên soạn, xây dựng và sử dụng học liệu số có 

hiệu quả. Hệ thống cũng cho phép cộng đồng tham gia biên soạn, đóng góp học liệu số 

lên kho dùng chung.  

❖ Đăng ký/đăng nhập tài khoản 

Bước 1. Truy cập link: https://igiaoduc.vn/  

Bước 2. Trên giao diện trang chủ, click chọn Đăng ký (chưa có tài khoản) hoặc 

Đăng nhập (đã có tài khoản) 

https://igiaoduc.vn/
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Bước 3. Điền thông tin bắt buộc (dấu *) 

 
 

Bước 4. Tích chọn Tôi đồng ý với điều khoản và Tôi không phải robot, tiếp tục 

click chọn nút Đăng ký thành viên để hoàn thành đăng ký. 

 
 

Bước 5. Theo thông báo, đăng nhập Email để kích hoạt tài khoản. 

 

Bước 6. Click vào đường link URL để kích hoạt tài khoản. 
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Bước 7. Sử dụng tên đăng nhập/email và password để đăng nhập.  

 

❖ Các chức năng của hệ thống dành cho giáo viên: 

− Tìm kiếm, xem nội dung học liệu. 

GV tìm kiếm học liệu mình quan tâm theo 2 cách: 

Cách 1: Tìm kiếm học liệu qua cây thư mục Khối lớp/Bộ môn 

Bước 1: Chọn loại học liệu mình muốn tìm kiếm (Học liệu số/Sách giáo khoa). 

Bước 2: Click vào khối lớp của học liệu. 

Bước 3: Click vào môn học của học liệu.  

Bước 4: Tìm và bấm học liệu được hiển thị để xem nội dung. 
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Cách 2: Tìm kiếm học liệu qua chức năng tìm kiếm của hệ thống 

Gõ tên bài học hoặc từ khóa liên quan đến tên bài học rồi nhấn tìm kiếm. Hệ 

thống sẽ đưa ra các kết quả phù hợp với từ khóa để GV chọn xem nội dung. 

 

GV có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao. 

 

Tại chức năng tìm kiếm nâng cao này, GV có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí 

như: chủ đề, khối lớp, môn học, chương (mảng kiến thức), đơn vị hành chính, đơn 

vị công tác và loại học liệu. 
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Click nút Tìm kiếm để tìm học liệu. 

 

Khi click vào xem học liệu, màn hình sẽ hiển thị thông tin của học liệu và thông tin 

của tác giả. Click vào Học trực tuyến (với các bài học dạng video hoặc bài giảng tương 

tác elearning). 

 

Hoặc click vào nút Xem/Tải về với các học liệu dạng văn bản để xem nội dung học 

liệu 

− Đánh giá và bình luận về nội dung của học liệu. 

GV có thể đánh giá về bài giảng/học liệu bằng cách chấm sao (với thứ tự 

từ 1 sao là tồi cho đến 5 sao là rất tốt). GV cũng có thể đọc các bình luận, ý kiến 
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về học liệu cũng như chia sẻ ý kiến của bản thân về bài giảng/học liệu. 

Lưu ý: Cần đăng nhập trước khi phản hồi và đánh giá về học liệu. 

 

− Đăng tải, đóng góp học liệu. 

Bước 1. GV click vào Tài khoản học viên, tiếp tục chọn Gửi học liệu số để 

bắt đầu đăng tải học liệu. 

 

Bước 2. Điền thông tin học liệu. Lưu ý: Những mục có đánh dấu (*) là những 

mục bắt buộc điền. 
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Bước 3. Tiếp tục click chọn/Thêm file bài giảng để chọn bài giảng/học liệu từ 

máy tính cá nhân. 

Hệ thống hỗ trợ đăng tải các dạng học liệu: 

● Bài giảng elearning 

● Bài giảng trên truyền hình 

● Học liệu, tài liệu dạng trình chiếu (slide) 

● Học liệu, tài liệu dạng văn bản 

● Hình ảnh, âm thanh, video… minh họa 

Sau khi điền thông tin và tải file học liệu lên, nhấn chọn vào xác minh Tôi 

không phải người máy rồi click chọn nút Gửi học liệu số để gửi học liệu lên hệ 

thống. 
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1.1.2.2. Khai thác kho học liệu OLM 

OLM (https://olm.vn/) là một hệ thống dạy học trực tuyến nhằm giúp HS học các môn 

học một cách dễ dàng và hiệu quả. 

Trên OLM, các nội dung dạy và học được tổ chức thành tập các kỹ năng. Mỗi kỹ năng 

lại bao gồm các dạng bài liên quan với nhau, được tích hợp trong một kịch bản dạy học 

thông minh. Hệ thống các kỹ năng trên OLM được xây dựng theo các nguyên lý giáo 

dục và sư phạm hiện đại, bám sát nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT. 

 

 Trên OLM có các gói học phí sau:  

VIP SP6 VIP SP12 

200.000 VNĐ 350.000 VNĐ 

6 tháng 12 tháng 

Được sử dụng tất cả các học liệu sư phạm 

trong thời gian 6 tháng, cụ thể: 

- Học qua video bài giảng tương tác 

- Làm các bài luyện tập sau mỗi bài giảng 

- Học các bài giảng chuyên đề và luyện 

tập 

- Học được tất cả các môn, tất cả các khối 

lớp 

Được sử dụng tất cả các học liệu sư phạm 

trong thời gian 12 tháng, cụ thể: 

- Học qua video bài giảng tương tác 

- Làm các bài luyện tập sau mỗi bài giảng 

- Học các bài giảng chuyên đề và luyện tập 

- Học được tất cả các môn, tất cả các khối 

lớp 

- Đọc các tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Văn 

học và Tuổi trẻ, Toán Tuổi thơ 1, Toán 

Tuổi thơ 2, Văn Tuổi thơ. 

https://olm.vn/
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Hiện nay, OLM có chính sách hỗ trợ các trường học tổ chức dạy, học, thi online 

và sử dụng học liệu miễn phí. 

 

 OLM cũng có đầy đủ các video hướng dẫn, kênh liên lạc dành cho GV, HS, các 

Phòng/Sở, nhà trường trên link: https://olm.vn/bg/hotroolm/ 

 

Để xem các video hướng dẫn chi tiết dành cho cả GV và HS từ việc đăng ký tài khoản, 

đăng nhập, thay đổi mật khẩu, cách giao bài, làm bài, … 

Truy cập link: https://olm.vn/huong-dan  

https://olm.vn/bg/hotroolm/
https://olm.vn/huong-dan
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1.1.2.3. Khai thác kho học liệu Violet 

Thư viện trực tuyến ViOLET.vn là một hệ thống mạng xã hội phục vụ cộng đồng 

giáo viên, học sinh Việt Nam, cho phép giáo viên có thể chia sẻ các loại tài liệu phục 

vụ dạy và học, trong phạm vi từ Mầm non đến THPT. Ngoài ra, Violet.vn còn cho phép 

giáo viên và các đơn vị giáo dục tạo trang web riêng để giao lưu và cập nhật tin tức, 

hoạt động. 

Mỗi tài khoản khi đăng ký thành công sẽ có 20 điểm hoặc 60 điểm (xác minh 

email). Sau mỗi lần tải số điểm bị trừ đi 1. Khi hết điểm để tải, có thể nạp tiền, số tiền 

được quy đổi thành điểm và tiếp tục sử dụng để tải. 

 

Dưới đây là quy trình hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng nhập và tải học liệu 

trên thư viện trực tuyến Violet: 

Bước 1. Truy cập link: https://violet.vn/  

Bước 2. Đăng ký/đăng nhập tài khoản 

https://violet.vn/
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Bước 3. Điền đầy đủ thông tin trong phần * và địa chỉ Email. Hoàn thành điền 

thông tin tiếp tục tích chọn Chấp nhận điều khoản và click chọn Đăng ký 

 

Bước 4. Đăng nhập email để xác nhận tài khoản 
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Bước 5. Sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập 

Bước 6. Chọn loại học liệu cần tìm trên thanh menu hoặc sử dụng tìm kiếm 

 

Bước 7. Nhập từ khóa cần tìm. Click chọn loại học liệu cần tìm ở phía dưới phần 

hiển thị kết quả tìm kiếm 

 

Bước 8. Click chọn biểu tượng Download để tải 



 

 

 

 
27 

 

 

Bước 9. Click chọn Click vào đây để tải bài giảng 

 
Bước 10. Chọn thư mục lưu, click chọn Save 

 

1.2. Thiết kế bài giảng và trò chơi học tập với phần mềm 

Powerpoint 

1.2.1. Giới thiệu phần mềm 

Microsoft Powerpoint là công cụ quen thuộc để tạo ra các bài thuyết trình trong 

nhiều lĩnh vực. Đối với giáo viên, đây là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để tạo ra các 

bài giảng điện tử. Khai thác tốt các tính năng của Powerpoint, giáo viên sẽ tạo ra các 

bài giảng với các hiệu ứng sinh động, hấp dẫn cùng các trò chơi học tập để gây hứng 

thú, tạo động lực cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học. 
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PowerPoint là một ứng dụng của Microsoft Office do vậy để sử dung PowerPoint 

trên thiết bị sử dụng chỉ cần đã cài đặt phần mềm Microsoft Office. Tại Việt Nam, hiện 

tại có nhiều nhà cung cấp bộ sản phẩm Microsoft Office bản quyền. Mức giá dao động 

tùy thuộc vào mục đích sử dụng với loại sản phẩm mong muốn.  

 

Với mỗi gói sản phẩm cung cấp sẽ có phần chi phí phải thanh toán tương ứng và 

sau khi thực hiện thanh toán, người dùng sẽ nhận được mã kích hoạt được gửi qua email 

đã đăng ký. 

1.2.2. Tạo bài giảng với Powerpoint 

1.2.2.1. Tạo và thiết lập bài giảng 

❖ Một bài trình chiếu thường có cấu trúc như sau: 

● Slide 1: Chứa tiêu đề của bài thuyết trình. là trang theo bố cục Title Slide 

và chỉ nêu tên bài dạy, một số thông tin về lớp, giáo viên, trường học. 

● Slide 2 (3): Đặt vấn đề, liên kết các nội dung sẽ trình bày. Trang này 

thường liệt kê các hoạt động, nội dung sẽ có trong bài dạy. 

● Các slide tiếp theo: Chứa nội dung chi tiết. Các trang tiếp theo sẽ trình 

bày chi tiết các hoạt động, nội dung đã có ở trang thứ hai. 

● Slide cuối cùng: Tổng kết 

Khi soạn một bài giảng, trước tiên cần phác thảo ra các nội dung chính cần trình 

bày. Sau đó, thiết kế các trang để thể hiện các nội dung tương ứng. Dựa vào các nội 

dung chính cần trình bày, bài thuyết trình nên chia thành các phần (section) để theo dõi, 

quản lý thuận lợi. 

❖ Cách tạo một slide mới: 

Bước 1: Trên thẻ Home, chọn vào nút lệnh New Slide.  

Bước 2: Chọn kiểu bố cục (Layout) phù hợp với mục đích trình bày. PowetPoint có một 

số kiểu lay out cho phép tùy chọn như sau: 

● Title Slide: Trang tiêu đề (thường là trang đầu tiên của bài thuyết trình) 
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● Title and Content: Trang một tiêu đề và một nội dung 

● Two Contens: Trang hai nội dung 

● Comparison: Trang so sánh 

● Titile Only: Trang chỉ có tiêu đề 

● Blank: Trang trống 

● …. 

Để sử dụng lại một slide đã có, khi chọn vào nút lệnh New Slide trên thẻ home, 

tùy chọn Duplicate slide cho phép nhân đôi slide (slide đang được chọn sẽ nhân đôi) 

Ở thao tác chọn vào nút lệnh New Slide trên thẻ home còn có tùy chọn Select 

from outline cho phép nhập một dàn ý từ một file word đã tạo 

Nếu muốn sử dụng một slide từ bài trình chiếu khác khi chọn vào nút lệnh New 

Slide trên thẻ home, chọn vào Reuse Slide 

❖ Cách sử dụng một slide từ bài trình chiếu khác: 

Bước 1: Tại tab Home, Chọn New Slide , Tìm chọn Reuse Slides. 

Bước 2: Tại hộp thoại Reuse Slides > Chọn Browser File > Chọn file 

PowerPoint giáo viên muốn gộp và nhấn Open. 

Bước 3: 

• Hộp thoại Reuse Slides sẽ hiển thị toàn bộ Slide trong file giáo viên vừa mở > 

Chọn những Slide giáo viên muốn gộp 

• Trong hộp thoại Reuse Slides tích chọn ô Keep Source Formatting để giữ 

nguyên định dạng cho các slide. 

• Nhấn chuột phải vào Slide muốn dán > Chọn Insert Slide để dán giữ nguyên 

định dạng 

❖ Cách chia bài thuyết trình thành các phần (section) 

Bước 1: Ở chế độ Normal, đặt chuột tại vị trí trước slide bắt đầu thêm section 

Bước 2: Trên thẻ Home, trong nhóm Slides, chọn Section, rồi chọn Add Section 

Bước 3: Một section mới được xuất hiện trước slide vừa chọn, để đặt tên section, 

nhấp chuột phải vào section rồi chọn rename 

a) Chèn các đối tượng vào bài giảng (hình ảnh, âm thanh, biểu đồ…) 

Sau khi thiết kế slide cho bài giảng, bài giảng có thể được biên soạn với nhiều 

đối tượng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, bảng,… Những đối tượng khác không phải 

là văn bản được gọi là đối tượng phi văn bản.  

❖ Chèn các đối tượng phi văn bản theo nguyên tắc chung như sau: 
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● Tại slide đang chọn, vào thẻ Insert, chọn nút lệnh (đã được chia theo 

nhóm) cần chèn. VD: chèn sơ đồ sẽ chọn nút lệnh SmartArt trong nhóm 

Illustrations. 

● Thực hiện chèn đối tượng theo yêu cầu tương ứng (tùy theo từng đối 

tượng sẽ có các yêu cầu khác nhau. VD: chèn bảng cần chọn số hàng số 

cột, chèn ảnh cần chọn vị trí lưu ảnh, chèn Smartart cần chọn loại 

smartart, chèn biểu đồ cần nhập số liệu cho biểu đồ…) 

● Hiệu chỉnh cho đối tượng đã chèn theo Tools của đối tượng đó (mỗi đối 

tượng xuất hiện Tools trên thanh Ribbon) 

❖ Ví dụ chèn smartart:  

Chọn thẻ Insert, trong nhóm Illustrations, chọn smartart, xuất hiện hộp 

thoại Choose a smartart Graphic 

 

 

❖ Ví dụ: Chèn smart Vertical Box List 

 

 

 

Chọn loại 

SmartArt 

 

Chọn 1 

SmartArt cụ 

thể 

Minh họa loại SmartArt 

đang chọn 

 

 

Tên của SmartArt đang 

chọn và mô tả về 

smartart đó nên được 

dùng trong trường hợp 

nào 
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❖ Ví dụ chèn Hyperlink: Cần chọn 1 đối tượng cụ thể trên slide để chèn 

Hyperlink (hoặc Action). Vào Insert, trong nhóm Links, chọn Hyperlink 

(hoặc Action), xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink 

 

 

❖ Ví dụ chèn Video (Audio):  

● Vào thẻ Insert/nhóm Media/chọn Video (hoặc Audio), Chọn Video 

(audio) from file.  

●  Hộp thoại Insert Video (Audio) xuất hiện. Tìm đến vị trí lưu và chọn 

video (audio) có phần mở rộng mà phiên bản MS PowerPoint hỗ trợ. 

 

SmartArt Tools gồm 2 thẻ: Design và Formart 

Loại SmartArt này 

mặc định có 3 hộp 

Text để nhập các 

Nội dung, thêm 1 

hộp mới, chọn 

Add Shape  

Đổi sang Smartart khác Chọn màu sắc và kiểu mẫu cho 

smartart 

  

 

 
Liên kết tới 1 file hoặc 1 

trang web 

Liên kết tới 1 slide khác 

trong bài trình chếu  

Tạo 1 bài trình chiếu 

 

Gửi tới 1 địa chỉ email  

 

Chọn thư mục hoặc file 

tương ưng 

Nhập địa chỉ trang web 

Hiện tại đang 

chọn: “Liên kết 

tới 1 file hoạc 1 
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● Chèn video trong PowerPoint 2010 có phần mở rộng: .wmv, .mpg hoặc 

.mpeg, .avi, .asf (từ PowerPoint 2013 trở lên hỗ trợ .mp4, .m4v, .mov) 

● Chèn audio: .wma, .wav, .mp3, .mid hoặc .midi, .au, .aiff (từ PowerPoint 

2013 trở lên hỗ trợ .mp4, .m4v, .mov) 

●  Kích chọn OK 

1.2.2.2. Tạo hiệu ứng cho bài giảng 

Một bản thuyết trình PowerPoint được xây dựng tốt khi thu hút sự chú ý của học 

sinh và củng cố buổi thuyết trình với nhiều hình ảnh. PowerPoint có 2 loai hiệu ứng là: 

Hiệu ứng chuyển tiếp Slide được thực hiện trong thẻ Transitions và hiệu ứng cho đối 

tượng trên slide: thực hiện trong thẻ Animations.  

Hiệu ứng được hiểu là sự biến đổi của một đối tượng nào đó khi chịu tác động 

của một tác nhân nhất định. Trong đó, thẻ Transitions trong PowerPoint tạo hiệu ứng 

cho đối tượng là các slide còn thẻ Animations tạo hiệu ứng cho các đối tượng là các nội 

dung được đưa vào trong slide như văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ hiệu ứng tắt hoặc 

mở ở trong slide của bài thuyết trình 

Microsoft tạo ra những hiệu ứng là entrance và exit. Một entrance là một hiệu 

ứng động mang một cái gì đó vào slide, trong khi một exit sẽ di chuyển một đối tượng 

ra khỏi slide. Một hiệu ứng động có thể được sử dụng để làm cho một đối tượng tiến 

vào hoặc thoát khỏi slide của giáo viên (hoặc thậm chí di chuyển giữa các điểm trên 

một slide.) 

❖ Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho slide: 

● Chọn slide cần thiết lập hiệu ứng 

● Trong thẻ Transitions, chọn 1 loại hiệu ứng trong danh sách Transition 

to this Slide (ban đầu mặc định là None). 

● Thiết lập các thuộc tính cho hiệu ứng vừa chọn (Effect Options, Timing).  

o Effect Optiosn: hướng thực hiện 

o Timing: Có một số thiết lập sau 

o Sound: âm thành 

o Duration: thời gian 

o On Mouse Click: Trang xuất hiện khi nhấp chuột 

o After: Thời gian tự động chuyển trang 

o Chọn Apply to All nếu muốn áp dụng cho toàn bộ slide 
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❖ Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho đối tượng: 

Sau khi bài thuyết trình đã hoàn tất việc nhập vào tất cả các nội dung, để 

thêm hiệu ứng cho các đối tượng trong slide cần thực hiện như sau: 

Bước 1: 

Chọn slide rồi chọn một hoặc nhiều đối tượng trên slide 

Bước 2: 

Trong thẻ Animations chọn 1 hiệu ứng cho đối tượng trong danh sách 

Animaion. Nhấp chuột vào nút More…để mở danh sách có nhiều các hiệu ứng 

khác 

Bước 3: 

Thiết lập các thuộc tính cho hiệu ứng đã chọn (Effect Options, Timing) 

 

Hình : Khung hiệu ứng Animations 

Hiện nay, trong PowerPoint có 4 loại hiệu ứng trong danh sách Animation 

●  Hiệu ứng xuất hiện (entrance): màu xanh 

●  Hiệu ứng nhấn mạnh (emphasis): màu vàng 

●  Hiệu ứng biến mất (exit): màu đỏ 

●  Hiệu ứng di chuyển (motion path): di chuyển theo đường 

 
Loại hiệu ứng 

đang chọn 
Thiết lập Effect Option (mỗi 

hiệu ứng có Effect option 

 

Thiết lập Timing (âm thanh 

đi kèm, thời gian, cách bắt 
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Hình  : Các loại hiệu ứng đối tượng trong PowerPoint 

Mỗi hiệu ứng được chọn cho đối tượng có thể tùy chỉnh các tùy chọn trong mục 

effect options và timing 

 

Hình. Tùy chỉnh hiệu ứng đã chọn 

❖ Các thiết lập cho hiệu ứng của đối tượng: 

● Start: xác định thứ tự thực hiện trong danh sách 

● On click: Khi nhấp chuột hoặc ấn phím mũi tên 

● With previous: Thực hiện cùng hiệu ứng trước đó 

● After previous: Thực hiện sau hiệu ứng trước đó 

 

Hình. Thiết lập cho hiệu ứng của đối tượng 
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Lưu ý: Khi chọn hiệu ứng cho đối tượng trong khung chính Animation, các hiệu 

ứng trước đó đã được chọn cho đối tượng sẽ bị thay thế bởi hiệu ứng vừa chèn. Do vậy, 

để thêm nhiều hiệu ứng cho cùng 1 đối tượng, cần chọn nút lệnh Add Animation 

(thay vì chọn hiệu ứng trong danh sách Animation). 

Để quản lý danh sách các hiệu ứng đang có trên slide, chọn nút lệnh Animation 

Pane để mở hộp thoại Animation Pane  

Ví dụ: Hộp thoại Animation Pane có 3 hiệu ứng trong slide đang chọn, mỗi hiệu 

ứng được thực hiện tuần tự theo số lần nhấp chuột tương ứng 

Chọn hiệu ứng số 1, nhấp chuột vào mũi tên bên phải, xuất hiện danh sách các 

thuộc tính của hiệu ứng đó với các lựa chọn: start (cách bắt đầu), effect Option, 

Timming, ẩn hiệu ứng, xóa hiệu ứng (removie) 

 

Hình. Tùy chỉnh trong Animation Pane 

Có thể thay đối thứ tự của hiệu ứng trong hộp thoại Animation Pane bằng cách 

chọn hiệu ứng và di chuyển lên xuống trong danh sách hiệu ứng đang có (thao tác ấn 

giữ chuột trái và di chuyển) 

1.2.2.3. Chỉnh sửa Slide Master 

Slide Master là một tính năng đặc biệt trong PowerPoint cho phép nhanh chóng 

sửa đổi các slide và bố cục của chúng trong bài thuyết trình. Từ đó, có thể chỉnh sửa 

slide master (điều này sẽ ảnh hưởng đến mọi slide trong bài thuyết trình). Giáo viên 

cũng có thể sửa đổi các bố cục slide riêng lẻ, điều này sẽ thay đổi bất kỳ slide nào bằng 

cách sử dụng các bố cục mới đó. 

Khi có một theme yêu thích nhưng lại không hài lòng với một vài bố cục slide, 

sử dụng Slide Master có thể tùy chỉnh bố cục theo cách mong muốn. 

Trong chế độ xem Slide Master, tab Slide Master sẽ xuất hiện đầu tiên trên 

Ribbon, nhưng giáo viên vẫn có thể truy cập các lệnh trên các tab khác nhau như bình 

thường 

Thực hiện các thiết lập cho Slide Master để có thể giúp tạo một bài thuyết trình 

chuyên nghiệp, nhất quán mà không mất quá nhiều công sức.  

Sửa đổi nền: Slide Master giúp dễ dàng tùy chỉnh nền cho tất cả các slide cùng 

một lúc. Ví dụ, có thể thêm hình mờ (watermark) hoặc logo vào mỗi slide trong bài 

thuyết trình hay sửa đổi đồ họa nền của theme PowerPoint hiện có. 

 



 

 

 

 
36 

 

Sắp xếp lại các placeholder: Nếu thường sắp xếp lại các placeholder trên mỗi 

slide, giáo viên có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sắp xếp lại chúng trong Slide 

Master. Khi điều chỉnh một trong các bố cục ở Slide Master, tất cả các slide có bố cục 

đó sẽ thay đổi. 

Tùy chỉnh định dạng văn bản: Thay vì thay đổi màu văn bản trên từng slide riêng 

lẻ, giáo viên có thể sử dụng Slide Master để thay đổi màu văn bản trên tất cả các slide 

cùng một lúc. 

Tạo bố cục slide độc đáo: Nếu muốn tạo một bài thuyết trình trông khác với các 

theme PowerPoint thông thường, giáo viên có thể sử dụng Slide Master để tạo bố cục 

của riêng mình. Bố cục tùy chỉnh có thể bao gồm đồ họa nền và các placeholder của cá 

nhân 

❖ Thiết lập Slide Master: 

● Trên thanh Ribbon, chọn thẻ View, trong nhóm Master Views, chọn Slide 

Master. 

● Màn hình làm việc sẽ chuyển sang chế độ Slide Master (thay thế chế độ 

Normal để thiết kế các slide) 

 

Hình. Chọn hiển thị Slide Master 

● Ở chế độ Master View, xuất hiện thêm thẻ Slide Master (trước thẻ 

Home), đồng thời không có thẻ Design ở chế độ này. Sau khi thiết lập 

xong, chọn Close Master View sẽ đóng lại thẻ này và quay về chế độ 

Normal soạn thảo slide. 

● Slide trên cùng là slide đánh số 1: Thiết lập trên slide này sẽ áp dụng cho 

toàn bộ slide của bài trình chiếu. Mỗi slide có một layout khác nhau. Thiết 
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lập trên slide nào thì các slide có cùng layout trên bài trình chiếu sẽ được 

áp dụng 

  

Hình. Chế độ xem Slide Master 

❖ Ví dụ minh họa:  

● Trong slide master, chọn 1 kiểu Theme (chọn trong thẻ Slide Master – 

nhóm Edit Theme). Chèn logo trường ĐHSP Hà Nội. 

● Khi đó các slide đều được thiết lập kiểu theme đó và xuất hiện logo ở vị 

trí đã chèn 

 

 

thẻ Slide 

Master 

Slide 

đánh số 1 

Các slide 

layout 

 

 



 

 

 

 
38 

 

 

1.2.2.4. Thiết lập trình chiếu 

Sau khi biên soạn xong bài thuyết trình, để chuẩn bị cho việc thuyết trình hiệu 

quả, trong PowerPoint cho phép tùy chỉnh một số thiết lập trình chiếu trong trong nhóm 

Set Up của thẻ Slide Show như sau 

●  Set Up Slide Show: xuất hiện hộp thoại Set up Show thiết lập cái đặt khi 

trình chiều 

●  Hide Slide: Ẩn slide. Slide ẩn sẽ không xuất hiện trong quá trình thực 

hiện trình chiếu  

●  Rehearse Timings: trình chiếu thử  

●  Record Slide Show: ghi âm cho bài trình chiếu 

Cuối cùng, để thực hiện thuyết trình, thiết bị cần kết nối tới các thiết bị chiếu và 

trên thiết bị chứa file trình chiếu cần thực hiện một số thiết lập sau: 

● Trình chiếu từ slide đầu tiên: Ấn phím chức năng F5 trên bàn phím  

● Trình chiếu từ slide hiện hành: Ấn tổ hợp phím Shift + F5  

● Trình chiếu một số Slide:  

● Các tùy chọn trình chiếu khác:  

1.2.3. Tạo trò chơi với trigger trong Powerpoint 

1.2.3.1. Tạo câu hỏi, đáp án, các đối tượng khác 

Trigger là một kĩ thuật trong Powerpoint được sử dụng để điều khiển các hiệu 

ứng được thực hiện bởi tác động nhấp chuột trên một đối tượng trong trang trình chiếu.  

❖ Để tạo trigger cần xác định 2 yếu tố: 

●  Đối tượng tương tác: dùng để điều khiển hiệu ứng (là 1 đối tượng trên 

slide) 

●  Hiệu ứng bị điều khiển: Hiệu ứng của đối tượng chỉ được thực hiện khi 

tương tác (nhấp chuột) vào đối tượng tương tác 

❖ Ví dụ về một kịch bản sử dụng Trigger như sau: trên màn trình chiếu có một 

câu hỏi và 2 đáp án được để trong 3 ô văn bản, một hình mặt cười, một hình 

mặt buồn.  
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Do vậy, việc đầu tiên cần làm là phải soạn câu hỏi và các đáp án A và B. Ngoài 

ra cần tạo 2 đối tượng khác là hình mặt cười và hình mặt mếu. 

1.2.3.2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng 

Trong ví dụ trên, ý tưởng khi thực hiện hoạt động là khi trình chiếu chỉ hiện thị 

câu hỏi và 2 đáp án, hai hình ảnh không hiển thị. Nếu nhấp chuột vào ô văn bản chứa 

đáp án đúng thì xuất hiện mặt cười kèm tiếng vỗ tay, nếu nhấp chuột vào ô văn bản 

chứa đáp án sai thì xuất hiện mặt buồn. Như vậy, hiệu ứng xuất hiện mặt cười (mặt 

buồn) không thực hiện theo trình tự mà được thực hiện dưới tác động nhấp chuột vào 

các ô văn bản chứa đáp án trên slide. Do vậy, cần tạo Trigger cho các ô văn bản chứa 

đáp án này và hai đối tượng là hình mặt cười và hình mặt mếu sẽ không xuất hiện nếu 

như người tham gia chưa chọn đáp án trả lời. Vậy nên, hai đối tượng này cần chọn hiện 

ứng xuất hiện độc lập với nhau. 

1.2.3.3.  Thiết lập Trigger điều khiển hiệu ứng theo kịch bản 

Tùy thuộc vào kịch bản hoạt đọng, cần xác định đối tượng tương tác (đối tượng 

sẽ nhấp chuột để điều khiển hiệu ứng) trên slide. Cũng trong ví dụ trên, như đã phân 

tích trigger cần tạo là các ô văn bản chứa đáp án này. Do vậy, trong ví dụ đã mô tả bước 

tiếp theo cần thiết lập trigger cho hai đối tượng này.  

❖ Thiết lập Trigger để điều khiển thực hiện hiệu ứng 

● Cách 1: Chọn hiệu ứng cần điều khiển tại khung Animation Pane. Nhấp 

chuột vào nút mũi tên bên phải của hiệu ứng trong khung, chọn Timming 

-> Trigger -> Start Effect on Click of -> chọn đối tượng tương tác 

● Cách 2: Nhấp chuột vào lệnh Trigger trong nhóm Advanced Animation -

> On click of -> Chọn đối tượng tương tác 
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1.3. Thiết kế bài giảng trò chơi tương tác với Classpoint 

1.3.1. Giới thiệu 

1.3.1.1. Chức năng của công cụ 

Classpoint là một ứng dụng được tích hợp vào Microsoft PowerPoint giúp GV 

tạo các hoạt động tương tác với HS. Các hoạt động tương tác thiết kế trong 

Classpoint về cơ bản có thể thay thế các trò chơi tương tác trên Nearpod, Kahoot, 

Quizizz, Wordwall, Mentimeter... như thi trả lời trắc nghiệm (multiple choice 

competition), thu thập ý kiến người học (word cloud), viết câu trả lời ngắn (short 

answer), vẽ tranh minh họa (drawing), … 

Với Classpoint, việc chuyển đổi từ các hoạt động thụ động một chiều trên 

PowerPoint sang hoạt động tương tác. Với cùng một file Powerpoint hoặc với một 

slide cụ thể, GV có thể linh hoạt sử dụng như bài dạy bình thường trên lớp hoặc sử 

dụng làm slide tương tác khi dạy online.  

Giới hạn và chính sách đối với các loại tài khoản như sau: 

Cơ bản Pro Trường học 

Miễn phí 250.000 VNĐ/tháng Giá tiền tùy theo chức 

năng yêu cầu 

- Tối đa 5 câu hỏi 

- Tối đa 25 HS 

- Tất cả các câu 

hỏi 

- Bảng kết quả 

- Hiệu ứng slide 

- Bảng số 

- Không giới hạn số câu hỏi 

- Tối đa 200 HS 

- Xuất kết quả thành file 

CSV 

- Hỗ trợ cho tài khoản PRO 

- Các chức năng tùy 

chỉnh theo yêu cầu 

- Hỗ trợ đào tạo 

- Hỗ trợ tối đa 

 

1.3.1.2. Cài đặt Classpoint 

❖ Lưu ý trước khi cài đặt 

− Tương thích 

o Windows 7/8/10, x86 & x64 

o PowerPoint phiên bản 2013/2016/2019/Office 365 Desktop version 

o NET Framework Runtime 4.7.2 hoặc phiên bản mớiVisual Studio 

2010 Tools for Office Runtime 

− Không tương thích 

o ARM-based PCs (Surface Pro X) 

o macOS, iOS, Chrome OS, Linux 

o PowerPoint phiên bản web 

❖ Tiến hành cài đặt theo các bước sau: 
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Bước 1. Truy cập link tải trực tiếp từ trang chủ: https://www.classpoint.io/  

Bước 2. Trên trang chủ, click chọn Download now hoặc Free Download 

 

Bước 3. Điền thông tin: Họ tên, Email, Tên trường/tổ chức. Click Download now 

để tải file cài đặt. 

 

Bước 4. File cài đặt sẽ được tải về tự động. Nhấp chuột vào file cài để bắt đầu cài 

đặt. 

 

Bước 5. Click chọn Run 

https://www.classpoint.io/
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Bước 6. Tích chọn “I accept…” và click Install để bắt đầu cài đặt 

 

Bước 7. Click chọn Next để tiếp tục 

 

Bước 8. Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt. 
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Bước 9. Cài đặt thành công. Click chọn Open PowerPoint. 

 

1.3.1.3. Đăng ký tài khoản 

Sau khi cài đặt thành công, trên thanh công cụ của PowerPoint sẽ hiển thị tab Inknoe 

ClassPoint. 

Để bắt đầu sử dụng, GV cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Click chọn Sign In để 

đăng nhập 

 

Để đăng ký tài khoản, click chọn Sign Up 
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Bước 1. Điền thông tin. Click Next để tiếp tục 

− First Name: Tên 

− Last Name: Họ và tên đệm 

− Organization: Tên trường/tổ chức 

− Sector: Cấp học 

− Country: Đất nước 

Bước 2. Click Next để tiếp tục 

 

 

Bước 3. Nhập Email và Password. Click chọn Next để tiếp tục 
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Bước 4. Đăng nhập Email để lấy mã code xác minh. Nhập mã code, click Next 

 

Bước 5. Đăng ký tài khoản thành công. Click chọn Sign In để đăng nhập 

 

Giao diện hiển thị sau khi đăng nhập: 
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1.3.2. Các bước tạo trò chơi với ClassPoint 

1.3.2.1. Biên soạn câu hỏi/hoạt động 

Thao tác chung để biên soạn câu hỏi hoặc hoạt động với ClassPoint gồm các 

bước sau: 

Bước 1. Chuẩn bị slide câu hỏi tương ứng 

Bước 2. Chọn loại câu hỏi/hoạt động phù hợp 

Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt mặc định của câu hỏi 

Cẩm nang này sẽ đưa hướng dẫn chi tiết từng loại câu hỏi như dưới đây. 

❖ Multiple Choice (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn) 

Bước 1. Chuẩn bị một slide câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

 
Bước 2. Trên thanh công cụ, trong nhóm lệnh Interactive Quiz, click chọn 

Multiple Choice 

 
Bước 3. Điều chỉnh cài đặt mặc định 

− Number of choices: Số các phương án lựa chọn. 

− Allow selecting multiple choices: Cho phép người chơi được chọn nhiều phương án. 

− Has correct answer(s): Thiết lập đáp án đúng (có thể có nhiều đáp án đúng) 

− Competition mode: Chế độ thi đấu 

− Play Options: 

o Start question with slide: Bắt đầu câu hỏi cùng với slide 

o Minimize result windown after question starts: Thu nhỏ cửa sổ kết quả sau 

khi câu hỏi bắt đầu 

o Close submission after … minute: Cho phép trả lời trong … phút 
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❖ Word Cloud (Đám mây từ) 

Câu hỏi dạng Word Cloud trong Classpoint yêu cầu HS gửi câu trả lời một 

hoặc hai từ. Các phản hồi này sẽ được lọc lại với nhau để tạo thành một đám mây. 

Số lần một từ được gửi đi càng nhiều, đám mây từ càng trở nên lớn hơn. Cách xem 

câu trả lời một cách trực quan này là một cách tuyệt vời để giúp HS làm quen với 

một chủ đề mới. 

Bước 1. Chuẩn bị một slide câu hỏi  

 
Bước 2. Trên thanh công cụ, trong nhóm lệnh Interactive Quiz, click chọn Word 

Cloud 

 
Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt mặc định  
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− Limit number of submission to …: Giới hạn số lần gửi phản hồi 

− Play Options (Giống như dạng câu hỏi Multiple Choice) 

 

❖ Short Answer (Câu hỏi ngắn) 

Câu hỏi trả lời ngắn trong ClassPoint được sử dụng khi GV đặt câu hỏi mở để 

nhận được câu trả lời bằng văn bản. Cho phép tối đa 500 ký tự cho những câu hỏi 

này. GV có thể sử dụng câu hỏi Trả lời ngắn cho tất cả các môn học, thậm chí cả 

môn toán. 
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Bước 1. Chuẩn bị một slide câu hỏi tương ứng 

 
Bước 2. Trên thanh công cụ, trong nhóm lệnh Interactive Quiz, click chọn Short 

Answer 

 
Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt mặc định  

− Hide participant names when viewing responses: Ẩn tên người tham gia khi hiển 

thị các phản hồi 

− Play Options (Giống như dạng câu hỏi Multiple Choice) 

❖ Slide Drawing (Vẽ trên trang trình chiếu) 

Với Hoạt động vẽ trên trang trình chiếu, GV có thể gửi cho HS của mình một 

trang trình chiếu để HS vẽ, chú thích và gửi lại cho GV. Sử dụng công cụ này khi 

giáo viên muốn nhận phản hồi vẽ từ tất cả HS của mình cùng một lúc. 
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Bước 1. Chuẩn bị một slide câu hỏi tương ứng 

 
Bước 2. Trên thanh công cụ, trong nhóm lệnh Interactive Quiz, click chọn Slide 

Drawing 

 
Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt mặc định  

− Hide participant names when viewing responses: Ẩn tên người tham gia khi hiển 

thị các phản hồi 

− Play Options (Giống như dạng câu hỏi Multiple Choice) 

❖ Image Upload (Tải lên hình ảnh) 

Sử dụng câu hỏi dạng Tải lên Hình ảnh trong ClassPoint khi GV muốn HS 

tích cực hơn trong lớp một cách sáng tạo. Có 3 cách để tải ảnh lên: chụp ảnh, tải ảnh 

lên hoặc chụp ảnh màn hình. 

Bước 1. Chuẩn bị một slide câu hỏi tương ứng 

 
Bước 2. Trên thanh công cụ, trong nhóm lệnh Interactive Quiz, click chọn Image 

Upload 
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Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt mặc định  

− Hide participant names when viewing responses: Ẩn tên người tham gia khi hiển 

thị các phản hồi 

− Play Options (Giống như dạng câu hỏi Multiple Choice) 

 

1.3.2.2. Thực hiện trò chơi 

Bước 1. Trình chiếu (bấm phím F5 trên bàn phím) 

Bước 2. Trong khi trình chiếu, mã lớp được tạo tự động được hiển thị ở góc trên 

cùng bên phải. HS có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt và truy 

cập classpoint.app. Sau khi nhập đúng mã lớp và tên, HS có thể tham gia lớp học và 

tương tác, trả lời câu hỏi trên slide của GV. 

Bước 3. GV click vào nút Multiple Choice/Word Cloud (tùy vào loại slide câu 

hỏi), slide câu hỏi sẽ được gửi đến HS cùng với các phương án trả lời.  

 

1.3.2.3. Xử lý kết quả 

Khi HS gửi câu trả lời của mình, biểu đồ sẽ tự cập nhật trực tiếp. Ở dưới cùng, 

GV có thể thấy số lượng câu trả lời GV đã nhận được, và có một bộ đếm ngược thời 

gian trả lời của HS. GV có thể thu nhỏ hộp thoại này để xem trang trình bày của mình, 

nhưng bản gửi vẫn đang mở và nút hiển thị cho GV trạng thái phản hồi trực tiếp. 

Khi hiển thị kết quả, trước khi chuyển tiếp tới các câu hỏi tiếp theo, cần click 

chọn Close submission để đóng phản hồi. 

Sau khi câu hỏi được đóng lại, GV có thể xem tóm tắt hoạt động, hiển thị câu trả 

lời các câu trả lời đúng hoặc sai cho cả lớp. 
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Kết quả phản hồi sẽ được lưu thành một slide mới sau slide câu hỏi hiện tại. 

 

1.3.3. Các chức năng khác 

❖ Viết chú thích trực tiếp trên slide 

Chú thích bằng bút là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp học sinh 

theo dõi các trang trình chiếu của GV. Công cụ viết chú thích nằm trong nhóm lệnh 

Annotation Settings.  

 

Để sử dụng công cụ này, các bước thao tác như sau: 

Bước 1. Chọn lại màu bút (nếu cần) 

Bước 2. Trình chiếu 

Bước 3. Các công cụ để chú thích được hiển thị ở phía dưới của trang trình chiếu. 

Chọn chế độ chú thích cần sử dụng (laser, bút màu, bút đánh dấu hoặc tẩy để 

xóa) 

Khi thoát khỏi trình chiếu có thể chọn Keep để lưu tất cả các chú thích bằng 

mực trên trang trình chiếu. 
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❖ Bảng trắng 

Theo mặc định, Classpoint có 3 loại nền cho bảng bao gồm: bảng trắng, bảng đen và 

một nền dạng tờ giấy có dòng kẻ. Ngoài ra, GV có thể tự định dạng 3 kiểu bảng tùy 

chọn. 

Bước 1. Trình chiếu 

Bước 2. Các công cụ để chú thích được hiển thị ở phía dưới của trang trình 

chiếu. Chọn biểu tượng WhiteBoard 

 
Bước 3. Chọn một kiểu bảng (trắng, đen, dòng kẻ) 
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Bước 4. Sử dụng các công cụ bút để vẽ trên bảng trắng, giống như cách chú thích 

trên các trang chiếu. 

Bảng có thể được sử dụng trên nhiều slide và không giới hạn trong khi trình 

chiếu. Khi thoát ra để quay lại chế độ chỉnh sửa, các bảng trắng sẽ tự 

động được lưu dưới dạng các trang trình chiếu mới 

1.4. Thiết kế bài giảng đa phương tiện với Canva 

1.4.1. Giới thiệu ứng dụng Canva 

1.4.1.1. Giới thiệu chung 

Canva là một trang web công cụ thiết kế đồ hoạ, những ấn phẩm truyền thông 

như: Logo, namecard, CV, infographic banner, poster, thư mời, cover và các mẫu 

quảng cáo trên các kênh xã hội, … dành cho người thiết kế không chuyên. Để tạo ra 

một bức ảnh ưng ý người sử dụng chỉ cần thực hiện thao tác soạn thảo hoặc kéo thả 

những thành phần mong muốn vào vị trí thích hợp. 

Hiện nay, Canva đang được public miễn phí trực tuyến trên Internet, với 

nguồn tài nguyên và giao diện vô cùng phong phú, đa phong cách và cá tính khác 

nhau. Ngoài ra, một số chức năng đặc biệt sẽ cần tài khoản Canva pro. Tài khoản 

đăng ký có địa chỉ Email giáo dục được miễn phí nâng cấp lên tài khoản pro. 

Bảng giá tài khoản xem chi tiết tại: https://www.canva.com/vi_vn/bang-gia/  

 

https://www.canva.com/vi_vn/bang-gia/
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1.4.1.2. Đăng ký tài khoản 

Bước 1. Truy cập link: https://www.canva.com/  

Bước 2. Trên giao diện trang chủ của Canva, click chọn Sign Up để bắt đầu 

 

Bước 3. Sử dụng tài khoản Google, Facebook hoặc đăng ký bằng địa chỉ email. 

 

Bước 4. Nhập địa chỉ và Password tương ứng với tài khoản dùng để đăng ký 

  

Bước 5. Chọn mục đích sử dụng. Canva sẽ gợi ý một số mẫu thiết kế và template 

phù hợp cho mục đích sử dụng đó. 

https://www.canva.com/
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Bước 6. Click chọn Maybe Later để bắt đầu sử dụng miễn phí 

 

1.4.1.3. Đổi ngôn ngữ giao diện 

Ngôn ngữ mặc định của Canva là tiếng Anh, thao tác đổi sang tiếng Việt như sau: 

Bước 1. Trên giao diện trang Canva, click chọn biểu tượng hình ảnh đại diện cá 

nhân bên phía trên góc phải 
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Bước 2. Click chọn Account Settings 

 

Bước 3. Trong mục ngôn ngữ, chọn Tiếng Việt 
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1.4.2. Quy trình thiết kế bài giảng với Canva 

Để bắt đầu thiết kế bài giảng với Canva, quy trình có thể thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1. Tạo bài thuyết trình 

Bước 2. Chèn tài nguyên đa phương tiện 

Bước 3. Thiết lập hiệu ứng 

Bước 4. Chia sẻ và sử dụng bài giảng 

1.4.2.1. Tạo bài thuyết trình 

Bước 1. Sau khi đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công, trên trang chủ 

Canva, click chọn Bản thuyết trình để bắt đầu tạo một bài thuyết trình. 
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Canva được chuyển sang giao diện chỉnh sửa: 

(1) Thanh menu bao gồm: mẫu, thành phần (đồ họa, ảnh, …) có sẵn, Nội dung 

(ảnh, video, audio tải từ máy tính), văn bản, Thêm (thư viện ảnh, styles, audio, 

video, ảnh nền, biểu đồ, thư mục, …) 

(2) Tên bài thuyết trình 

(3) Slide hiện tại 

(4) Danh sách slide và ghi chú cho slide 

 

Bước 2. Đổi tên cho bài thuyết trình  

 
 

1.4.2.2. Chèn tài nguyên đa phương tiện 

Sau khi tạo được bài thuyết trình, đổi tên bài thuyết trình. Tiến hành chèn các 

tài nguyên đa phương tiện để thiết kế cho từng slide, từ slide tiêu đề, slide nội dung 

chính cho tới các slide nội dung. Việc chọn màu, ảnh, video, … thiết kế cho slide 

tùy vào thẩm mỹ của mỗi người. 

Bước 1. Bên thanh menu, click chọn Mẫu (template)  
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Bước 2. Các mẫu có sẵn, click chọn mẫu phù hợp với chủ đề bài thuyết trình 

Bước 3. Sau khi chọn xong mẫu, mẫu sẽ được áp dụng tự động vào slide hiện tại. 

Có thể chọn mỗi slide là một mẫu khác nhau, hoặc áp dụng tất cả các slide có trong mẫu 

vào bài thuyết trình hiện tại (Ví dụ: Áp dụng tất cả 18 trang) 

 

Bước 4. Bắt đầu chỉnh sửa trên các slide (nội dung, bố cục, thêm hình ảnh, …) 

bằng cách click trực tiếp vào các đối tượng trên slide. 

Ví dụ: Khi click vào phần văn bản để chỉnh sửa, thanh công cụ định dạng kí tự 

hiển thị, cho phép thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, kiểu căn lề, hiệu ứng, … 
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Bước 5. Tìm kiếm thêm các đa phương tiện có sẵn trong thư viện. Bên thanh 

menu, click chọn Thành phần, sau đó nhập từ khóa cần tìm trong ô tìm kiếm, click 

Enter. 

 
Bước 6. Trên các kết quả vừa tìm được, chọn đối tượng cần chèn, kéo thả vào slide 

hiện tại.  

 
Bước 7. Làm tương tự cho tới khi tìm xong các đối tượng cần chèn. 
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Bước 8. Click dấu cộng (+) trong danh sách các slide để thêm slide mới. Lặp lại 

từ bước 3 tới bước 7 cho các slide tiếp theo cho tới khi hoàn thành bài thuyết trình. 

 

1.4.2.3. Thiết lập hiệu ứng 

Sau khi đã tạo xong các slide của bài trình chiếu, GV có thể thiết lập các hiệu 

ứng để làm bài thuyết trình ấn tượng hơn. 

Bước 1. Click chọn Hình động phía trên của slide hiện tại 

 

Bước 2. Chọn một kiểu hiệu ứng (cho các đối tượng trên slide). Lưu ý, những hiệu 

ứng có biểu tượng hình vương miện chỉ được áp dụng đối với các tài khoản Pro. 
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Có thể tích chọn Áp dụng cho mọi trang để hiệu ứng được áp dụng cho tất cả 

các trang trong bài trình chiếu. 

 

1.4.2.4. Chia sẻ và sử dụng bài giảng 

Các cách để chia sẻ bài thuyết trình: 

− Thuyết trình trực tiếp: Click chọn thuyết trình để trình chiếu trực tiếp. 

 

− Chia sẻ: Click chọn Chia sẻ. Dưới đây là các chế độ chia sẻ 
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− Tải xuống: Click chọn biểu tượng Tải xuống. Chọn loại file muốn tải, kết 

thúc bằng cách click chọn Tải xuống. 

    

1.5 Thiết kế trò chơi tương tác với H5P 

1.5.1. Giới thiệu về H5P và công cụ sử dụng 

H5P là bộ công cụ mã nguồn mở cho phép biến soạn nhiều loại nội dung tương tác cho 

các khóa học trực tuyến. H5P là từ viết tắt của HTML5 Package (Gói HTML5), trong 

đó bao gồm các file mã nguồn HTML, định dạng hiển thị CSS và mã kịch bản Javascript 

đóng gói cùng nhau. Tuy nhiên, giáo viên không cần phải biết chút gì về lập trình để 

tạo được các gói bài giảng H5P với các nội dung học tập phong phú. 

Một số điểm đặc biệt của H5P mà giáo viên sẽ thấy thật hữu ích: 
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● Công cụ soạn thảo H5P là hoàn toàn miễn phí bởi đây là sản phẩm của một dự 

án cộng đồng. Mọi người đều có thể đóng góp cũng như sản phẩm H5P. 

● Các loại nội dung H5P liên tục được cập nhật và thêm mới bởi đội ngữ phát triển 

chính cũng như cộng đồng.  

● Các nội dung H5P có thể dễ dàng chia sẻ và tái sử dụng bởi các nội dung này 

không phụ thuộc tảng quản lý nội dung hay quản lý học tập nào cả. Nội dung 

H5P có thể được sử dụng trên các hệ thống quản lý học tập LMS như Moodle, 

Canvas, Backboard…và cũng có thể dùng trên nền tảng quản lý nội dung CMS 

như WordPress, Drupal. Giáo viên cũng có thể tạo ra các nội dung bài giảng độc 

lập để gửi cho học sinh chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân. 

Giáo viên có thể tạo bài giảng hoặc trò chơi với H5P qua hai hình thức: trực tiếp trên 

website h5p.org hoặc cài đặt và sử dụng phần mềm trên máy tính. 

a) Tạo tài khoản và sử dụng trực tiếp trên trang https://h5p.org/, chọn Create free 

account để tạo tài khoản miễn phí. Sau khi các thông tin cá nhân được cung cấp 

đầy đủ, một tài khoản miễn phí sẽ được tạo cho phép giáo viên soạn thảo và chia 

sẻ các nội dung H5P 

 
b) Tải và sử dụng phần mềm Lumi 

Để thuận tiện cho việc soạn thảo nội dung bài giảng trên máy tính và không cần 

kết nối mạng, giáo viên có thể cài đặt phần mềm LUMI từ địa chỉ 

https://lumi.education/ để sử dụng. LUMI là phần mềm nguồn mở thiết kế riêng 

để soạn thảo nội dung H5P, do đó, giáo viên có thể sử dụng mà không cần phải 

trả bất kỳ khoản phí nào. Lumi có các phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau 

gồm MacOS, Windows và Linux.Tuỳ thuộc vào hệ điều hành đang sử dụng, giáo 

viên có thể tải phiên bản phù hợp và cài đặt theo hướng dẫn để có công cụ Lumi 

trên máy tính như hình dưới. 

 

 

 

https://h5p.org/
https://lumi.education/
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Lumi cung cấp hai chức năng chính: 

− Soạn thảo nội dung khoá học với H5P Editor 

− Phân tích và báo cáo kết quả học tập và kiểm tra đánh giá với Lumi Analytics. 

Tài liệu này sẽ giới thiệu cách sử dụng H5P Editor để soạn thảo bài giảng tương tác và 

tạo một số trò chơi cho học sinh. 

1.5.2. Quy trình soạn thảo trò chơi với H5P 

Để soạn thảo các nội dung H5P nói chung và các trò chơi nói riêng, giáo viên cần 

thực hiện các bước như sau: 

- Chọn H5P Editor, sau đó chọn tạo mới hoặc mở một nội dung H5P 

- Chọn loại nội dung cần tạo. Hiện tại, H5P cung cấp gần 30 loại nội dung khác 

nhau như video tương tác, trình chiếu đa phương tiện, các loại câu hỏi trắc 

nghiệm đa lựa chọn, điền vào chỗ trống và đặc biệt là nhiều trò chơi tương tác 

vui nhộn như: 

o Memory Game để luyện trí nhớ 

o Image Hotsports: tìm vị trí trên ảnh 

o Dialog card: Lật thẻ 

o Drag and Drop: Trò chơi kéo thả 

- Soạn thảo nội dung bài giảng, trò chơi đã chọn 

- Lưu file H5P 

- Xuất nội dung ra các định dạng phù hợp như HTML để chạy độc lập hoặc đưa 

vào trang web hoặc gói SCORM để tải lên các hệ thống quản lý học tập LMS. 



 

 

 

 
67 

 

1.5.3. Cách sử dụng một số loại trò chơi phổ biến trong H5P 

 Trong số rất nhiều loại nội dung phong phú của H5P, trong khuôn khổ tài liệu 

này, chúng tôi lựa chọn và giới thiệu một số trò chơi phù hợp với học sinh tiểu học bao 

gồm: trò lật thẻ ghi nhớ, trò kéo thả Drag and Drop, trò tìm điểm ảnh và trò lật thẻ 

Dialog Cards 

1.5.3.1. Trò chơi ghi nhớ Memory Game 

Memory Game là lật thẻ để kiểm tra khả năng ghi nhớ của học sinh. Mỗi thẻ có thể chứa 

hình ảnh hoặc vừa hình ảnh vừa chữ và âm thanh. Trò chơi này có thể áp dụng với bất 

kỳ bài tập nào cần so sánh hai hình ảnh. 

 

 

● Ghép hai hình giống hệt nhau 

● Ghép hai hình có liên quan (Ví dụ, ghép quốc gia với quốc kỳ, con vật với nơi 

sinh sống của nó ..v.v 

Giáo viên có thể thêm âm thanh vào mỗi hình ảnh cũng khi hiển thị phản hôi mỗi 

khi có hai hình ảnh khớp nhau. Giáo viên cũng có thể thay đổi giao diện của trò chơi 

bằng cách thay đổi màu hoặc ảnh nền. 
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Khớp hai hình giống nhau 

 

Ghép hai hình có liên quan 

 

Các bước tạo trò chơi như sau: 

Bước 1: Chọn chủ đề 

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một trò chơi ghi nhớ với 5 loại quả mà học sinh cần ghép. 

Sau mỗi lần ghép đúng, một phản hồi bằng chữ sẽ hiện ra. 

Bước 2: Tạo trò chơi 

Chọn Memory Game trong danh sách nội dung được hiện ra trong cửa sổ New 

content  

 

Bước 3: Soạn thảo trò chơi 

Cửa sổ soạn thảo trò chơi xuất hiện như hình dưới đây khi chọn vào Memory Game ở 

bước 1. Gõ vào ô Title tên chúng ta muốn đặt cho trò chơi, ví dụ, Berries memory game.  
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Bước 4: Thẻ 

Chúng ta sẽ lần lượt điền thông tin vào các thẻ. Mặc định, trò chơi có sẵn hai thẻ, được 

hiển thị ở khung Cards bên trái của màn hình.  

 

Hãy điền vào thẻ đầu tiên những nội dung sau 
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Image: 

(Hình ảnh) 
  

Hình ảnh này có thể tải về từ địa chỉ 

https://www.pexels.com/photo/raspberry-fruit-62668/ 

Alternative Text: 

(Văn bản thay thế) 
      Raspberries 

Description: 

(Mô tả) 
  

The raspberry is the edible fruit of a multitude of plant 

species in the genus Rubus of the rose family, most of which 

are in the subgenus Idaeobatus. 

Sau khi nhập thông tin, ta có được giao diện như sau: 

 

Ở đây, trường Matching image được để trống, tức là giáo viên muốn học sinh ghép hai 

hình ảnh giống nhau. Nếu muốn học sinh ghép hai hình ảnh không giống nhau nhưng 

có l iên quan, giáo viên có thể thêm hình ảnh vào phần Matching image. Ví dụ, có thể 

yêu cầu học sinh ghép hình quả Raspberry với lá cây này bằng cách thêm ảnh lá cây 

Raspberry vào ô Matching image. 

Bước 5: Thêm thẻ khác 

https://www.pexels.com/photo/raspberry-fruit-62668/
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Thực hiện tương tự cho các thẻ khác. Cuối cùng, chúng ta có được 5 thẻ như hình dưới 

đây: 

 

Bước 6: Hoàn thiện 

 Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho trò chơi, chúng ta chọn Save từ menu File 🡪 Save 

hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu trò chơi thành một file có phần mở rộng h5p trên 

máy tính (Nếu soạn thảo bằng phần mềm Lumi) hoặc lưu trên tài khoản nếu soạn thảo 

trực tiếp trên trang h5p.com. Giáo viên có thể chọn vào tab View để xem trước trò chơi.  

1.5.3.2. Trò chơi kéo thả Drag and Drop 

Trò chơi kéo thể cho phép học sinh nối hai hoặc nhiều thành phần với nhau để hình 

thành kết nối logic giữa các thành phần đó. Một số tình huống có thể sử dụng loại trò 

chơi này như: 

● Nhóm các phần tử thành nhóm dựa trên các đặc điểm chung 

● Ghép một đối tượng với một đối tượng khác 

● Sắp xếp các phần tử theo đúng thứ tự 

● Đặt các phần tử vào đúng vị trí 

 

Kéo và thả có thể được sử dụng để kiểm tra kiến thức của người học về một chủ đề nhất 

định, là một cách thể hiện khác của câu hỏi đa lựa chọn.  

Các bước để tạo trò chơi Kéo và thả: 

Bước 1: Chọn chủ đề 

Giả sử chúng ta muốn tạo câu hỏi về các loại quả dâu, ghép loại quả với định nghĩa của 

nó. Ví dụ: Từ Strawberry và Định nghĩa của loại quả: “The juicy, usually red, edible 

fruit of certain plants of the genus Fragaria.”  

Bước 2: Tạo câu hỏi kéo thả 



 

 

 

 
72 

 

Lựa chọn loại nội dung Drag and Drop từ danh sách loại nội dung trong cửa sổ New 

Content  

 

Bước 3: Soạn thảo câu hỏi kéo thả 

Sau khi chọn loại nội dung Drag and drop ở bước 2, cửa sổ soạn thảo sẽ hiển thị với 

phần thông tin chung như dưới đây: 

 

Bước 4: Thiết lập chung 

Phần Settings cho phép giáo viên làm việc với hình nền và kích thước của ảnh. Ví dụ, 

hình ảnh sau (có thể tải về từ Wikimedia)  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Half_a_strawberry.jpg
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Chọn nút  để thêm ảnh nền cho trò chơi và tải hình ảnh đã lưu trên máy tính 

lên.  

Sau khi có ảnh nền, giáo viên có thể điều chỉnh kích thước của trò chơi. Thông thường, 

kích thước khung trò chơi bằng kích thước của ảnh nền. Tuy nhiên, giáo viên có thể tuỳ 

chọn kích thước mong muốn bằng cách nhập vào hai ô tương ứng với chiều rộng chiều 

cao như hình dưới.  

 

Giáo viên có thể cho phép học sinh chơi nhiều lần bằng cách chọn Enable "Retry". 

Bước 5: Tạo hoạt động 

Chọn tab Task ở góc trên bên phải của cửa sổ soạn thảo để bắt đầu tạo hoạt động. Ví 

dụ, trong trò chơi này, giáo viên muốn học sinh nối loại quả với tên khoa học của chúng.  

Ví dụ: Strawberry có tên khoa học là Fragaria , Raspberries là Rubus, Blueberries là 

Vaccinnium. 

Thanh công cụ hiển thị phía trên ảnh nền như hình cho phép giáo viên chèn một số đối 

tượng vào hình nền. 

 

Một số thành phần có thể chèn 

 
Vùng thả 

 
Văn bản 

 
Ảnh 
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Vùng thả Dropzones là vùng mà các đối thường kéo như Văn bản Text và hình ảnh 

Image có thể được thả 

Bước 6: Vùng thả Dropzone 

Để tạo vùng thả cho hình ảnh quả dâu tây Straberry trên ảnh nền, ta nhấn vào nút 

Dropzone trên thanh công cụ và kéo nó thả vào vị trí có hình quả dâu tây trên ảnh nền. 

Các thuộc tính của vùng thả sẽ xuất hiện khi ta thả đối tượng này vào ảnh nền. Từ 

Fragaria, tên khoa học của Strawberry sẽ được thêm vào thẻ Label . Thiết lập độ mờ 

đục 50 để vùng thả được hiển thị có độ trong suốt vừa phải. Sau khi hoàn tất, chọn Done 

để lưu vùng thả vừa tạo. 

 

Sau khi tạo xong, chúng ta sẽ thấy một vùng thả màu trắng trong được đặt trên hình 

nền. Có thể di chuyển và thay đổi kích thước vùng thả cho vừa khít với hình ảnh quả 

dâu tây (strawberry) trong hình nền. Chúng ta cũng có thể di chuyển vùng thả bằng cách 

nhấn và kéo nó đến vị trí mong muốn. Để thay đổi kích thước của vùng thả bằng cách 

nhấn vào góc dưới bên phải của vùng thả và kéo lên, kéo xuống hoặc trái, phải để điều 

chỉnh vùng thả theo đúng tỷ lệ.  
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Bước 7: Thêm văn bản 

Giáo viên có thể thêm các đối tượng văn bản kéo thả trong trò chơi này. Ví dụ, chúng 

ta sẽ tạo ra ba đối tượng kéo Văn bản trong đó một cái đúng và hai cái sai. Cách làm 

tương tự đối với các đối tượng hình ảnh. 

Chọn nút Text trên thanh công cụ và kéo nó vào hình nền và đặt vào vị trí mong muốn, 

có thể là đúng vị trí quả strawberry trên hình nền. Khi thả chuột, các thuộc tính của đối 

tượng Text sẽ xuất hiện. 

Trong trường Label, nhập Vaccinium. Trong mục Select drop zones, chọn hộp kiểm 

Fragaria. Đây là sự kết hợp không chính xác, tuy nhiên, học sinh hoàn toàn có khả năng 

thả đối tượng Vaccinium trên vùng thả Fragaria. Nếu tùy chọn này không được chọn, 

học sinh sẽ không được phép thả đối tượng trên vùng thả. Điều này phù hợp hơn trong 

trường hợp giáo viên có nhiều vùng thả. Để độ mờ là 100 và nhấn Done, chúng ta sẽ 

thấy đối tượng có thể kéo Vaccinium ở nơi vừa đặt. 

Chúng ta có thể di chuyển và thay đổi kích thước đối tượng có thể kéo theo ý muốn 

bằng cách nhấn vào nó và sau đó kéo nó đến vị trí mong muốn. Việc thay đổi kích thước 

thực hiện bằng cách nhấn vào góc dưới bên phải của đối tượng và sau đó kéo theo bất 

kỳ hướng nào để chia tỷ lệ.  

Hai phần tử Văn bản có thể kéo khác có thể được tạo ra bằng cách làm theo quy trình 

tương tự như trên. Tuy nhiên, Label của các đối tượng này tương ứng là Fragaria và 

Rubus. Đặt chúng thẳng hàng ngay ngắn bên phải đối tượng dây tây Strawberry. Đến 

đây, chúng ta sẽ có được sản phẩm như hình dưới: 
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Bước 8: Xác định kết hợp đúng 

Để xác định sự kết hợp giữa đối tướng kéo và vùng thả là đúng, giáo viên nhấn đúp vào 

vùng thả, cửa sổ thuộc tính của vùng thả sẽ hiện ra như trong Bước 5. Tại đây, giáo viên 

có thể xác định các kết hợp đúng giữa các đối tượng kéo và vùng thả như ở bước trước. 

Vì chúng ta có 3 đối tượng kéo và một vùng thả Fragaria ở bước trước, nên trong phần 

lựa chọn đối tượng đúng Select correct elements hãy đánh dấu chọn vào ô để xác định 

sự kết hợp đúng giữa hai thành phần này. 

 

Chọn Done để hoàn tất. Lưu ý là có thể có nhiều đối tượng đúng cho một vùng thả. 

Bước 9: Hoàn thiện 

Đến đây, chúng ta gần như đã hoàn tất việc tạo trò chơi kéo thả. Hãy điền hướng dẫn 

để học sinh thực hiện trò chơi bằng cách thêm đối tượng Text và điện nội dung vào 

trường Label của đối tượng đó. Ví dụ: Which genus does the Strawberry belong to? 

Drop the correct genus name on the Strawberry.  

Đặt phần hướng dẫn này ở góc trên bên trái hoặc phải của hình nền để đảm bảo rằng 

học sinh sẽ không dùng đối tượng này để kéo thả. Kết quả như hình dưới đây:  
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Chọn Save để lưu lại trò chơi. Chọn view để xem trước trò chơi. 

 

1.5.3.3. Trò chơi tìm điểm ảnh Hotspot Images 

Các điểm ảnh là nội dung đồ hoạ giúp tạo trò chơi đơn giản và nhanh chóng. 

Giáo viên có thể chọn một hình ảnh bất kỳ và tạo ra một số điểm quan trọng trong hình 

ảnh để yêu cầu học sinh tìm hiểu. Học sinh sẽ tương tác bằng cách chọn các điểm ảnh 

mà giáo viên yêu cầu. 

Các bước để tạo một trò chơi dựa trên loại nội dung Image Hotspot như sau: 

Bước 1: Chọn chủ đề 

Chủ đề của trò chơi có thể là một nội dung nào đó trong các môn học. Trong ví dụ này, 

chúng tôi yêu cầu học sinh xác định các loại quả họ dâu trong bức ảnh. Có tất cả 3 loại 

quả họ dâu trong bức ảnh, vì vậy, ta hãy tạo ra 4 điểm ảnh là Strawberries, Blueberries, 

Blackberries và Raspberries 

Bước 2: Tạo nội dung Điểm ảnh 

Chọn Image Hotspots trong danh sách các loại nội dung H5P ở cửa sổ New content. 
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Bước 3: Soạn thảo nội dung Image Hotspot 

Cửa sổ soạn thảo Image hotspot sẽ xuất hiện như hình dưới với phần trên là các thiết 

lập chung cho nội dung này. 

 

Bước 4: Ảnh nền 

Có hai điều phải ghi nhớ khi lựa chọn ảnh nền là  

● Hình ảnh sẽ được chia tỷ lệ (theo tỷ lệ) để vừa với chiều rộng tối đa của vùng 

chứa nó 

● Có thể xem các điểm nóng Hình ảnh ở chế độ toàn màn hình. 
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Do đó, hãy chọn hình ảnh có độ phân giải phù hợp.  

Bước 5: Lựa chọn biểu tượng (icon) và màu sắc 

Tiếp theo, giáo viên sẽ phải thiết lập các thuộc tính Hotspot icon và Hotspot color: 

 

Giáo viên có thể chọn biểu tượng có sẵn trong danh sách Predefined icons hoặc tải lên 

từ máy tính của mình: 

 

Hotspot color là thiết lập màu nền của các điểm ảnh. Chúng ta có thể thiết lập màu nền 

cho các biểu tượng sẵn có. Màu sắc được xác định dưới dạng số ở hệ thập lục. Nếu 

không biết chính xác số của màu sắc, giáo viên có thể sử dụng tính năng color picker 

để lựa chọn màu từ bảng màu. Ví dụ, màu đen sẽ có mã là 000000, sau khi chọn ta sẽ 

có kết quả như hình dưới: 

 

Bước 6: Tạo một điểm ảnh 

Mỗi điểm ảnh có các thuộc tính sau: 

● Tiêu đề 
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● Vị trí  

● Nội dung sẽ hiển thị 

Giáo viên có thể thêm số lượng điểm ảnh tuỳ ý miễn sao có đủ không gian trong một 

bức ảnh. Phần Header được hiểu là tiêu đề của điểm ảnh và sẽ xuất hiện khi học sinh 

bấm vào điểm ảnh. Để thiết lập vị trí của điểm ảnh, hãy nhấp chuột vị trí mong muốn 

trong ảnh. Một hình tròn màu xanh lá sẽ xuất hiện để biểu thị vị trí của một điểm ảnh 

mới. Điểm ảnh có thể được xác định lại vị trí bằng cách nhấp chuột vào một vị trí khác 

trên ảnh. 

Nội dung hiển thị Popup content có thể là văn bản, hình ảnh hoặc thậm chí là video. 

Đây là thông tin mô tả chi tiết về điểm ảnh.Ví dụ, với một điểm ảnh nhằm xác định hình 

quả dâu tây trong bức ảnh, ta sẽ sử dụng tiêu đề là Strawberries và đoạn văn bản 

“Strawberries are the only fruit with their seeds on the outside and are said to be 

immunity-boosting” cho phần Popup content 

Bước 7: Hoàn thiện 

Nhấn nút Add hotspot để thêm các điểm khác theo cách đã trình bày ở trên. Lưu lại nội 

dung và chọn tab View để xem lại trò chơi vừa tạo. 

1.5.3.4. Trò chơi thẻ hội thoại Dialog Cards 

Trò chơi thẻ hội thoại có thể được sử dụng để giúp học sinh ghi từ, đoạn văn 

hoặc câu văn. Mỗi thẻ sẽ cung cấp cho học sinh một câu, từ trên một mặt và đáp án trên 

mặt còn lại. Thẻ hội thoại thường được dùng trong học ngôn ngữ tiếng Việt cũng như 

ngoại ngữ, cũng có thể áp dụng để học các bài toán hoặc giúp học sinh ghi nhớ các công 

thức toán học, các địa danh hay các sự kiện lịch sử. 
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Các bước để tạo trò chơi với thẻ hội thoại:  

Bước 1: Chọn chủ đề 

Trong tài liệu này, chúng ta tạo một tập thể Dialog để giúp học sinh ghi nhớ các loại 

dâu. Sử dụng các từ sau: 

● Quả việt quất - Blueberries 

● Quả mâm xôi - Raspberries  

● Quả dâu tây - Strawberries 

● Quả sơ ri - Cherries 

Một mặt của thẻ sẽ là tên tiếng Việt của loại quả họ dâu, và học sinh sẽ được yêu cầu 

nêu tên tiếng Anh tương ứng của loại quả. 

Bước 2: Tạo từng thẻ 

Chọn vào New content và chọn Dialog Cards từ danh sách các loại nội dung của H5P:  
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Bước 3: Soạn thảo thẻ  

Phần soạn thảo thẻ Dialog sẽ xuất hiện như hình: 

 

Bước 4: Tiêu đề 

Phần tiêu đề là thông tin sẽ được hiển thị cho toàn bộ tập thể. Ví dụ, trong bài này chúng 

tôi đặt là: Học tên các loại quả dâu 

 

Bước 5: Mô tả nhiệm vụ 
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Để hướng dẫn học sinh chơi trò chơi, giáo viên cần điền vào phần Task description 

hướng dẫn chi tiết. Ví dụ, chúng ta điền nội dung sau: 

Hãy cho biết từ tiếng Anh tương ứng của các từ sau. Lật thẻ khi em đã sẵn sàng xem 

câu trả lời. 

 

Bước 6: Thêm thẻ 

Nhấn nút Add dialog để thêm thẻ và màn hình soạn thảo thẻ sẽ xuất 

hiện như dưới đây:  

  

 

Ở thẻ đầu tiên, chúng ta nhập từ “Quả việt quất” để hiển thị lên mặt trước của thẻ với 

hình ảnh và âm thanh tương ứng. Trong trường Text chúng ta điền từ Quả việt quất. Ở 

trường Answer, chúng ta cung cấp câu trả lời là: Blueberries 
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Chèn bức ảnh quả việt quất như dưới đây từ file ảnh được lưu trên máy tính và chèn file 

âm thanh ghi lời đọc từ tiếng Anh của quả việt quất trong phần Audio files. Cả hình ảnh 

và âm thanh đều có thể có hoặc không.  

 

Khi hoàn thành, thẻ hội thoại đầu tiên sẽ có dạng như hình: 

 

Bước 7: Thêm thẻ khác 

Chúng ta có thể thêm các thẻ khác theo các bước từ 1 đến 6 như đã làm với thẻ đầu tiên. 

Số lượng thẻ trong trò chơi là không giới hạn. Có thể loại bỏ thẻ đã thêm bằng cách bấm 

vào nút  ở góc bên phải của thẻ. Thứ tự của các thẻ cũng có thể được thay đổi sử 

dụng nút  trong danh sách thẻ ở phía bên trái của cửa sổ soạn thảo. 

Step 8: Hoàn thiện 
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Sau bước 7, ta đã có được các thẻ trong trò chơi như hình 

 

Lưu lại tập thẻ đã tạo bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S hoặc chọn menu File 🡪 

Save. Khi chọn chế độ View, chúng ta sẽ thấy được sản phẩm như đã trình bày ở đầu 

phần hướng dẫn này. 

1.6. Thiết kế trò chơi tương tác với blooket 

1.6.1. Giới thiệu blooket 

Blooket là một ứng dụng trò chơi học tập. Ứng dụng này thực hiện trên nền tảng 

trực tiếp bằng cách truy cập vào website: https://www.blooket.com/. Blooket là một ứng 

dụng khác biệt với các trò chơi học tập phổ biến khác ở việc có thể thiết lập nhiều chế 

độ chơi. Blooket có thể là một lựa chọn thú vị để giáo viên giúp học sinh xem lại phần 

kiến thức đã họa với định dạng trắc nghiệm. Blooket có thể sử dụng bằng cách nhập bộ 

câu hỏi đã có từ Quizlet hoặc cũng có thể tìm kiếm các bộ câu hỏi công khai để sử dụng 

hoặc điều chỉnh. Hầu hết các trò chơi đều thưởng cho câu trả lời nhanh, nhưng giáo viên 

có thể thay đổi cài đặt để giảm tốc độ nhấn mạnh. Trong giờ học, giáo viên có thể sử 

dụng Blooket để đánh giá toàn lớp. Việc đưa học sinh vào các nhóm ngẫu nhiên rất dễ 

dàng, điều này có thể giúp cân bằng sân chơi hoặc khuyến khích tình bạn thân thiết. 

Blooket hoạt động tốt nhất khi mỗi học sinh có một thiết bị. Nếu thiết bị bị hạn chế, 

giáo viên có thể tạo một trạm trong lớp học để chơi một mình. Giáo viên cũng có thể 

chỉ định các trò chơi để thực hành độc lập hoặc làm bài tập về nhà. Ngay cả các trò chơi 

solo cũng hấp dẫn và gây nghiện, vì vậy học sinh sẽ thích làm việc thông qua các bộ 

câu hỏi và kiếm điểm / xu / blooks trong suốt quá trình. 

https://www.blooket.com/
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Do có nhiều chế độ chơi nên cùng một bộ câu hỏi người dạy có thể thay đổi lựa 

chọn chế độ giúp người học tham gia vẫn có sự hứng thú và không có cảm giác nhàm 

chán. 

Giáo viên hoặc người dẫn chương trình chọn một bộ câu hỏi và một chế độ chơi độc 

đáo. Sau đó, blooket tạo một mã mà người chơi có thể sử dụng để tham gia trò chơi trên 

thiết bị của riêng họ. Sau khi trò chơi bắt đầu, người chơi sẽ trả lời các câu hỏi để giúp 

họ giành chiến thắng 

Sau khi nhận được mã do người tạo trò chơi cung cấp, Người tham gia trò chơi truy 

cập website: https://www.blooket.com/ rồi nhập mã này để thực hiện tham gia trò chơi 

mà không cần có tài khoản. Nhưng để tạo trò chơi trên website, người tạo trò chơi cần 

đăng ký tài khoản trên website qua việc dùng liên kết tới tài khoản email có sẵn hoặc 

tạo một tài khoản mới trên website bằng cách đăng ký tên và mật khẩu. 

1.6.2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản 

Bước 1: Truy cập website:https://www.blooket.com/ 

Bước 2: Tại trang chủ, chọn vào Login trên góc phải trên cùng của website 

 

Bước 3: Để đăng ký tài khoản trên website, giáo viên có thể đăng ký qua tài khoản 

gmail có sẵn liên kết bằng cách chọn vào Sign Up With Googel hoặc bằng cách tạo tài 

khoản và email xác nhân bằng cách chọn Sign Up with Email  

 

https://www.blooket.com/
https://www.blooket.com/
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Nếu tạo tài khoản mới, để đăng ký tài khoản bước tiếp theo cần điền thông tin đăng ký 

 

Bước 4: Xác nhận đăng ký qua email 

 Khi đăng ký, người dùng ở cấp độ đầu tiên là Starter. Ở cấp độ này, người dùng 

có thể tạo các trò chơi mà không phải trả phí mà vẫn có một số tính năng cho phép như 

chọn chế độ chơi, tìm kiếm câu hỏi có sẵn trên Blooket và tổ chức các trò chơi tuy nhiên 

có một số thiết lập tùy chỉnh bị hạn chế. Nếu người dùng nâng cấp lên mức Plus và 

Plus Fex sẽ có thêm một số tính năng mở rộng, cụ thể như sau: 

● Plus:  

 

 

Đăng ký qua 

gmail có sẵn 

Tạo tài khoản 

mới 

 

Nhập thông 

tin đăng ký 
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○ Có tất cả các tính năng dành cho người mới bắt đầu (Starter) 

○ Báo cáo trò chơi được nâng cấp 

○ Quyền truy cập sự kiện sớm 

○ Các tính năng độc quyền 

○ Mã thông báo tiền thưởng cho người chơi 

○ Thiết lập được chế độ sao chép 

○ Hỗ trợ ưu tiên 

● Plus Fex: 

○ Có tất cả tính năng như dành cho người ở cấp độ Flex 

○ Thanh toán phí theo tháng 

○ Hủy đăng ký nâng cấp bất cứ lúc nào 

 Và để nâng cấp tài khoản, người dùng chọn vào phần cài đặt (hình bánh răng) ở 

góc trên bên phải  

 

  Sau đó tìm chọn phần Upgrade Now 

 

 Lúc này, 3 cấp độ người dùng trên trang hiện ra với mức phí yêu cầu được cập 

nhật theo từng thời điểm thực hiện nâng cấp. 

 Theo thông tin được chỉ ra trong hình bên dưới, để nâng cấp người dùng thành 

Plus cần trả một khoản phí là $2.99/tháng hoặc $35.588/năm còn với Plus Flex thì mức 

phí phải thanh toán theo từng tháng là $4.99/tháng. Để thực hiện nâng cấp theo cấp độ 

nào, người dùng nháy chuột vào tùy chọn Buy Now rồi tiến hành thanh toán 
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1.6.3. Hướng dẫn tạo trò chơi dạng trực tiếp 

Để thực hiện hoạt động cho học sinh tham gia trực tiếp, đầu tiên giáo viên cần 

tạo ra trò chơi cần thực hiện với những nội dung câu hỏi quen thuộc nhưng có thể tạo 

một hoạt động thú vị khiến học sinh tham gia với nhiều sự hứng thú. Sau đó tùy thuộc 

vào mục đích của hoạt động, giáo viên có thể chọn cho học sinh chơi với chế độ chơi 

thích hợp. Với blooket, học sinh có thể dễ dàng tham gia trò chơi mà không cần đăng 

ký trước tài khoản. Học sinh chỉ cần được giáo viên cung cấp mã của trò chơi do giáo 

viên đã tạo ra. Khi trò chơi diễn ra, giáo viên có thể cho dừng lại để giải thích về câu 

hỏi để học sinh có thể hiểu nội dung và ý nghĩa của câu hỏi hơn. Và khi trò chơi kết 

thúc, giáo viên có thể thu được kết quả tổng hợp bao gồm nhiều thông tin như thời gian 

hay số lượng người chơi, số lượng câu trả lời đúng và số lượng câu tra lời sai. 

1.6.3.1. Tạo trò chơi: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên website: https://www.blooket.com/ 

Bước 2: Tạo câu hỏi 

● Create a Set: Tạo câu hỏi mới 

● Discover Set: Câu hỏi có sẵn trong thư viện cộng đồng 

 

Điền vào mẫu thông tin dưới đây để tạo câu hỏi mới, sau đó chọn Create your set 

https://www.blooket.com/
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Bước 3: Tạo các câu hỏi cho bộ câu hỏi vừa tạo bằng cách chọn Add question rồi nhập 

nội dung câu hỏi cần tạo theo form dưới đây 

  

Bước 4: Chọn Save Mode để chế độ chơi cho câu hỏi vừa tạo 

Bước 5: Chọn Hot để thực hiện chơi trực tiếp 

Bước 6: Chọn chế độ chơi rồi chọn Host Game để bắt đầu thiết lập tùy chỉnh. 

Tên bộ 

câu hỏi 
Chọn ảnh trong 

thư viện blooket 

Chọn ảnh thiết bị 

sử dụng 

Mô tả của bộ câu 

hỏi 
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Bước 7: Thiết lập tùy chỉnh trong chế độ chơi 

● Randome Question Order: Đặt chế độ ngẫu nhiên hiển thị câu hỏi 

● Allow Late Joining: Cho phép học sinh tham gia trò chơi sau khi trò chơi 

đã bắt đầu  
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● Use Random Names: Tạo tên tự động 

● Number of questions: Chọn số câu hỏi cho phép chơi 

1.6.3.2. Tổ chức trò chơi 

Bước 1: Sau khi hoàn thành thiết lập tùy chỉnh cho chế độ chơi, chọn Host Now để bắt 

đầu. 

Bước 2: Giáo viên gửi mã trò chơi vừa được tạo ra cho học sinh 

Bước 3: Học sinh truy cập website: blooket.com/play sau đó nhập mã do giáo viên cung 

cấp để tham gia trò chơi 

Bước 4: Sau khi đầy đủ học sinh tham gia trò chơi, giáo viện chọn Start để bắt đầu trò 

chơi  

1.6.3.3. Xử lý kết quả  

Sau khi trò chơi kết thúc, bẩng kết quả sẽ hiển thị trên cả màn hình của giáo viên 

và học sinh. Chọn vào Viewport ở góc phía trên bên phải trên thanh menu để xem kết 

quả. Kết quả tổng hợp bao gồm thông tin về thời gian, số người chơi, số câu trả lời 

đúng, số câu trả lời sai và thứ hạng kết quả. 

1.6.4. Hướng dẫn tạo trò chơi dạng bài tập về nhà 

Khi giáo viên muốn giao bài tập cho học sinh mà vẫn theo dõi được tiến trình 

làm bài cũng như duy trì được sự hứng thú cho học sinh, giáo viên có thể tạo ra trò chơi 

trên blooket bầng hình thức giao bài tập về nhà. Đầu tiên giáo viên cũng cần tạo ra trò 

chơi chính là nội dung bài tập mà giao viên sẽ giao cho học sinh. Sau đó, học sinh tham 

gia trò chơi này cũng chỉ cần được giáo viên cung cấp mã của trò chơi do giáo viên đã 

tạo ra. Trong thời gian quy định của trò chơi, giáo viên có thể theo dõi tiến trình hoàn 

thành trò chơi của học sinh thông qua phần báo cáo tai blooket. 

1.6.4.1. Tạo trò chơi 

Các thao tác để tạo trò chơi dạng bài tập về nhà tương tự như tạo trò chơi dạng 

trực tuyến. 

a. Thiết lập tuỳ chọn 

Bước 1: Giáo viên chọn HW để chọn hình thức giao bài tập về nhà cho học sinh rồi 

thiết lập các thông số về thời gian quy định làm bài theo mẫu dưới đây 
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Bước 2: Chọn Assign Now để thực hiện tạo bài tập về nhà 

b. Chia sẻ với học sinh 

Sau khi thực hiện tạo bài tập về nhà, giáo viên coppy đường link được blooket tạo 

ra rồi chia sẻ cho học sinh 

c. Theo dõi kết quả 

Tại trang chủ, chọn Homework trên menu trái để hiển thị danh sách các bài tập về 

nhà giao cho học sinh. Giáo viên muốn theo dõi tiến trình làm bài của học sinh ở bài 

tập nào, chọn vào bài tập tương ứng. 

1.7. Thiết kế bài tập tương tác với liveworksheet 

1.7.1. Giới thiệu 

Liveworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các bài tập tương tác cho 

học sinh. Giáo viên upload lên các bài tập in truyền thống ở dạng PDF hoặc dưới dạng 

tài liệu Word, sau đó có thể chuyển đổi chúng thành các bài tập tương tác bằng nhiều 

định dạng khác nhau như trắc nghiệm, kéo và thả hoặc ghép nối. Bài tập cũng có thể có 

chứa âm thanh hoặc video.  

Đối với các môn học ngôn ngữ, giáo viên có thể tạo ra các bài tập kỹ năng nói với các 

công cụ cho phép học sinh ghi âm bằng chính tính năng của liveworksheets. 

Liveworksheet cũng có một cộng đồng chia sẻ học liệu, do đó giáo viên có thể tham 

khảo bài tập của các giáo viên khác. Liveworksheets có một bộ sưu tập hàng nghìn 

worksheet tương tác bao gồm nhiều ngôn ngữ và chủ đề khác nhau. 

Nếu giáo viên chia sẻ worksheet tương tác của mình với những giáo viên khác, giáo 

viên có thể tạo bao nhiêu bài tùy thích. Giáo viên cũng có thể giữ worksheet của mình 

ở chế độ riêng tư, nhưng chỉ giới hạn ở con số 30 worksheet. 

Lưu ý rằng giáo viên không thể chia sẻ worksheet được lấy từ các trang web khác, được 

quét từ sách in hoặc bao gồm bất kỳ nội dung có bản quyền nào mà không được phép. 

Giáo viên có thể tạo tài khoản miễn phí trên liveworksheet, tuy nhiên tài khoản này có 

một số giới hạn như giáo viên chỉ có thể tạo tối đa 10 workbook (sách bài tập) tương 

tác (mỗi sách 120 trang) và đăng ký tối đa 100 học sinh. Điều này có nghĩa là giáo viên 

https://quantrimang.com/tim-hieu-ve-dinh-dang-pdf-118417
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có thể lưu miễn phí 10 x 120 x 100 = 120.000 câu trả lời của học học sinh trong tài 

khoản của mình. 

Nếu cần cung cấp tài liệu cho nhiều học sinh hơn, muốn tạo nhiều worksheet và 

workbook cá nhân hơn, giáo viên có thể trả phí đăng ký để tăng các giới hạn này như 

thông báo trong hình dưới đây: 

 

Hiện tại, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, liveworksheet đang hỗ trợ miễn phí tất cả 

các loại tài khoản cho đến ngày 31/12/2021. 

1.7.2. Hướng dẫn tạo bài tập tương tác 

1.7.2.1. Quy trình sử dụng chung 

Quy trình tạo bài tập tương tác với liveworksheet bao gồm các bước sau: 

- Tải lên tài liệu của mình (ở định dạng doc, pdf, jpg v.v...)  

- Chuyển đổi file tài liệu thành hình ảnh.  

- Vẽ các ô trên worksheet 

- Nhập những câu trả lời đúng. 

Ngoài ra còn có một số lệnh khác đối với các loại bài tập khác như kéo và thả, ghép nối 

hay bài tập nói. 

1.7.2.2. Tải file bài tập lên 

Để tải file bài tập, ta nhấp vào tạo bảng tính tương tác trên đầu trang (menu 

chính) và nhấp vào nút Start. Bấm vào Choose file, chọn tài liệu trong máy tính của 

giáo viên và sau đó bấm tải lên. Tệp phải là tệp doc, docx, pdf, jpg hoặc png. Giới hạn 

kích thước là 5MB.  
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Sau khi tải lên, tài liệu sẽ xuất hiện trên màn hình, và chúng ta có thể vẽ các hộp 

văn bản trên tài liệu. 

 

 

Nếu tài liệu sau khi tải lên bị thay đổi, giáo viên có thể nhúng phông chữ vào tài liệu 

word hoặc chuyển đổi tài liệu sang pdf trước khi tải lên. 

1.7.2.3. Vẽ câu hỏi và điền câu trả lời 

Mỗi câu hỏi là một hộp văn bản ở trên ảnh bài tập. Trong ví dụ này, chúng tôi minh hoạ 

cách tạo các câu hỏi Điền vào chỗ trống (Fill in the blanks). Để tạo một câu hỏi, giáo 

viên nhấp chuột vào ảnh, giữ và di chuột để tạo ra các hộp văn bản ở vị trí mong muốn 

trên ảnh file bài tập vừa tải lên.  

Sau đó, nhập câu trả lời cho câu hỏi này vào hộp văn bản vừa tạo. Ví dụ, chúng ta có 

bài tập yêu cầu học sinh nhập thời gian hiển thị trên đồng hồ có trong ảnh. Khi hoàn tất, 

ta có hai câu hỏi như hình dưới đây: 
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1.7.2.4. Xem trước và lưu câu hỏi 

Sau khi hoàn thành các câu hỏi, giáo viên có thể nhấn nút Preview để xem trước bài tập 

vừa tạo.  

   

Nếu có điểm chưa hài lòng, giáo viên có thể tiếp tục thay đổi, chỉnh sửa đến khi vừa ý. 

Giáo viên cũng nên lưu lại bài tập để sử dụng cho những lần sau cũng như chia sẻ cho 

học sinh và các giáo viên khác bằng cách nhấn vào nút Save. Cửa sổ lưu bài tập xuất 

hiện như hình dưới đây: 

 
 

Tại đây, giáo viên cần nhập tiêu đề cho bài tập, đồng thời nhập Username và Password 

của tài khoản liveworksheet để lưu bài tập. 
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1.7.2.5. Sử dụng và chia sẻ bài tập liveworksheet 

Sau khi hoàn thành việc tạo bài tập, giáo viên tải bài tập về dưới dạng file pdf cho học 

sinh làm.  

Giáo viên cũng có thể nhúng bài tập vào các website khác bằng cách nhấp vào "Embed 

in my website or blog". Khi đó, mã nguồn (code) của bài tập sẽ hiển thị để giáo viên 

thêm vào trang web của mình. 

Giáo viên cũng có thể chia sẻ bài tập với các giáo viên khác.  

 

Tại giao diện này, giáo viên lựa chọn chia sẻ hoặc không. Nếu có, giáo viên cần cung 

cấp các thông tin như tiêu đề nội dung, mô tả bài tập. chủ đề, ngôn ngữ sử dụng….để 

giáo viên khác dễ dàng tìm kiếm. 

1.8. Quay video bài giảng bằng phần mềm bằng Free Cam 

Trong các mô hình dạy học kết hợp cũng như tạo học liệu, các giáo viên không chỉ 

có nhu cầu ghi âm lại lời giảng để gửi cho học sinh mà còn ghi lại các phần giảng dạy 

của mình trên bài Powerpoint đã chuẩn bị sẵn như khi dạy học ở trên lớp nhằm nhấn 

mạnh trình bày kiến thức rõ ràng dễ hiểu hơn. Theo đó, công cụ iSpring FreeCam sẽ là 

một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong các công cụ thực hiện quay màn hình trên 

thị trường với giao diện dễ sử dụng, thiết kế đơn giản, dung lượng thấp phù hợp với hầu 

hết các đối tượng giáo viên và quan trọng là phần mềm này được cung cấp miễn phí 

1.8.1. Tải và cài đặt phần mềm 

Công cụ iSpring Free Cam có dung lượng nhẹ (khoảng 20 MB) có thể dễ dàng 

tải và cài đặt một cách nhanh chóng mà không cần quá nhiều các kiến thức về kĩ thuật. 

Bước 1: Đầu tiên thực hiện truy cập trang web freescreenrecording.com. 

Bước 2: Nhập email cá nhân vào ô Enter Your Email 
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Bước 3: Click chọn nút Download để thực hiện tải về 

Bước 4: Sau khi bộ cài đặt được hoàn tất tải về, click đúp chuột vào bộ cài đặt để thực 

hiện tiến hành cài đặt phần mềm. 

Bước 5: Sau khi hoàn tất cài đặt, phần mềm sẽ mở lên với giao diện như sau. 

1.8.2. Quay video bài giảng với Free Cam 

iSpring Free Cam là phần mềm quay video màn hình kèm theo các công cụ chỉnh 

sửa video để giáo viên tạo ra các video hướng dẫn thuyết trình, bài giảng eLearning, với 

nhiều tùy chỉnh khu vực ghi hình, ghi âm giọng nói. Ngoài ra, công cụ còn có một số 

tình năng hiệu chỉnh video, âm thanh cơ bản giúp cho giáo viên có thể thao tác nhanh 

gọn với các sản phẩm đơn giản. 

1.8.2.1. Thực hiện quay và ghi âm màn hình 

Một trong những tính năng đặc trưng nhất của công cụ Free Cam chỉnh là quay 

màn hình và ghi lại âm thanh. Ngoài ra quá trình quay màn hình cũng có rất nhiều tùy 

chỉnh để có thể tạo ra được 1 sản phẩm video chất lượng, đúng mong muốn. 

Để thực hiện quay và ghi âm màn hình, chúng ta thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Khởi động phần mềm. Ở giao diện chính, click chọn nút New Recording để bắt 

đầu thực hiện quay video mới. 

 

Bước 2: Trên màn hình sẽ xuất hiện một khung cửa sổ hình chữ nhật với viền nét đứt. 

Thực hiện kéo thả ở phần viền của khung để điều chỉnh kích thước, vị trí quay màn hình 

phù hợp với mục đích của mình. 
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Bước 3: Trên thanh công cụ nằm ở góc bên trái, chúng ta sẽ quan sát thấy một số thuộc 

tính có thể điều chỉnh cho việc quay video như sau: 

●  : Nút bắt đầu quay video 

●  Nút bật/tắt chức năng thu âm 

● : Ô chứa giá trị kích thước chiều rộng x chiều cao của khung 

cửa sổ ghi hình. 

Bao gồm các thuộc tính cài đặt như sau: 

− Trong tab General: 

 
● Shortcuts: Cài đặt các phím tắt bao gồm Tạm dừng/Quay tiếp 

(Pause/Resume), Ngừng quay(Stop recording), Hủy bản ghi(Discard 

recording) 

● Audio recording: Bao gồm các cài đặt về âm thanh như lựa chọn nguồn thu 

âm thanh (Microphone), âm lượng thu (Volume), ghi lại âm thanh phát ra từ 

máy tính (Record system sounds). 

− Trong tab Advanced: 

 
● Mục Oprtions: Bao gồm lựa chọn mở các cửa sổ mới trong vùng ghi hình 

(Open new windows inside recording area) và hiện khung biểu tượng của 

máy tính (Show system tray icon). 
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● Mục Mouse Indication: Bao gồm các cài đặt về chuột như hiển thị chuột 

(show mouse cursor), đánh dấu, tô đậm con trỏ chuột (Highlight mouse 

cursor) và bật/tắt tiếng nhấp chuột (Enable mouse click sounds). 

Bước 4: Sau khi thực hiện cài đặt xong, lựa chọn nút quay để thực hiện ghi hình. 

Bước 5: Sau khi thực hiện ghi hình xong, nhấn nút F10 (mặc định) trên bàn phím để 

dùng và lưu lại bản ghi. Ngoài ra có thể lựa chọn nút Done trong thanh công cụ ở góc 

trái khung quay màn hình. 

 

1.82.2. Chỉnh sửa video 

Tuy công cụ iSpring Free Cam không bao gồm những công cụ chỉnh sửa mạnh 

mẽ như các phần mềm khác nhưng vẫn cung cấp một số chức năng chỉnh sửa video cơ 

bản cho bản ghi màn hình. Chức năng này có thể dùng khi thực hiện tạo các video cắt 

chỉnh đơn giản hay thực hiện tiền xử lí trước khi đưa vào các phần mềm chỉnh sửa 

chuyên nghiệp hơn. 

Để thực hiện các tính năng chỉnh sửa video, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Sau khi thực hiện quay xong sản phẩm, ở trên thanh công cụ, click chọn nút 

Edit. 

 

Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện. Trên thanh tiến trình 

video thực hiện bôi đen bằng thao tác kéo thả để lựa chọn vùng video cần xử lí. 

 

Bước 3: Có thể lựa chọn thực hiện các thao tác như sau: 

 

− Silence: Loại bỏ hoàn toàn âm thanh của vùng được chọn. 

− Trim: Cắt bỏ vùng được chọn khỏi video. 
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− Remove Noise: Thực hiện loại bỏ tiếng ồn, tạp âm ở vùng được chọn. 

− Adjust Volume: Thực hiện điều chỉnh âm lượng của vùng được chọn. 

− Fade In/Fade Out: Thực hiện điều chỉnh âm thanh bắt đầu/kết thúc của vùng 

được chọn. 

 

Giáo viên có thể lựa chọn thực hiện các thao tác chính sửa cho nhiều vùng trên video. 

Bước 4: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, lựa chọn nút Save and Close trên thanh công cụ. 

1.8.2.3. Xuất video sản phẩm 

Sau khi thực hiện ghi âm và chỉnh sửa bản ghi như mong muốn, thao tác cuối cùng 

trước khi có thể sử dụng video trong các mục đích khác nhau chính là xuất video thành 

các định dạng thường dùng. Công cụ iSpring Free Cam hỗ trợ xuất video theo định dạng 

WMV – định dạng video cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Window. 

Các bước xuất sản phẩm được tiến hành như sau: 

Bước 1: Sau khi sản phẩm đã hoàn thành chỉnh sửa, ở thanh công cụ của giao diện chính, 

lựa chọn nút Save as Video. 

 

Bước 2: Một hộp thoại hiện lên, ở đây, giáo viên lựa chọn vị trí muốn lưu video sản 

phẩm. 

Bước 3: Click chọn nút Save. 

Sau khi hoàn tất bước 3, công cụ sẽ thực hiện quá trình xuất video và lưu lại tại vị trí 

thư mục đã lựa chọn ở bước 2. 
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Chương 

2 
 

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN 

2.1. Chỉnh sửa hình ảnh với Paint 

2.1.1. Giới thiệu và khởi động công cụ Paint 

Microsoft Paint, thường được gọi là Paint, là một ứng dụng đồ họa máy tính đơn 

giản có sẵn trong tất cả các phiên bản của Microsoft Windows. Ứng dụng này chủ yếu 

dùng để mở và lưu các tệp như Windows bitmap, JPEG, GIF (không có hoạt ảnh hoặc 

độ trong suốt).  

Với sự đơn giản, Paint nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng được sử 

dụng nhiều nhất trong các phiên bản đầu tiên của Windows và vẫn được sử dụng rộng 

rãi cho các tác vụ thao tác hình ảnh rất đơn giản. 

Để thực hiện khởi động phần mềm Paint, chúng ta thực hiện 1 trong 2 cách kích đúp 

chọn vào biểu tượng của phần mềm Paint  hoặc gõ từ khóa Paint trong phần tìm 

kiếm và chọn Open để khởi động phần mềm. 

Paint là một phần mềm chỉnh sửa ảnh với giao diện vô cùng đơn giản, dễ làm quen, dễ 

sử dụng bao gồm 3 thành phần chính: 

● Tab Home: chứa các công cụ dùng để chỉnh sửa hình ảnh. 

● Tab View: chứa các công cụ để thay đổi chế độ xem sản phẩm. 

● Vùng làm việc: nơi thực hiện các thao tác chỉnh sửa. 
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2.1.2. Chỉnh sửa hình ảnh 

1.2.2.2. Đưa hình ảnh vào Paint 

Trước khi bắt đầu thực hiện chỉnh sửa ảnh, giáo viên đầu tiên cần thực hiện đưa hình 

ảnh cần chỉnh sửa vào phần mềm. Các bước thực hiện đưa hình ảnh vào Paint: 

Cách 1: Chọn tab File -> chọn Open -> Lựa chọn hình ảnh -> Chọn Open 

 

Cách 2: Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + O” -> Lựa chọn hình ảnh đã chuẩn bị từ trước -> 

Chọn Open. 

1.2.2.3. Cắt hình ảnh 

Thao tác cắt hình ảnh là một trong những nhu cầu thường trực đối với nhiều đối tượng 

giáo viên nhằm tạo ra cắt và chỉ lấy một phần hình ảnh từ một bức hình lớn. Việc cắt 

hình ảnh có thể được thực hiện đơn giản bằng công cụ Paint thông qua các bước như 

sau: 

Bước 1: Trên thanh công cụ, trong tab Home, ở mục Image, lựa chọn chức năng Select 
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Bước 2: Ở đây xuất hiện các lựa chọn: 

● Rectangular Selection: Chọn cắt theo hình chữ nhất 

● Free-form Selection: Chọn cắt theo hình tùy ý 

Bước 3: Sau khi lựa chọn chức năng phù hợp, trên hình đã mở sẵn, thực hiện kéo thả để 

chọn vùng muốn giữ lại. 

 

Bước 4: Trên thanh công cụ, trong tab Home, ở mục Image, lựa chọn nút Crop để thực 

hiện cắt hình.  

 

Thông qua chi một số thao tác, chúng ta đã có thể cắt được phần hình ảnh mà chúng ta 

mong muốn. 
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1.2.2.4. Điều chỉnh kích thước của ảnh 

Mỗi bức ảnh được tạo ra sẽ có nhiều mục đích khác nhau từ việc trình chiếu bài 

giảng cho đến đăng lên một trang web, mạng xã hội. Việc thực hiện điều chỉnh kích 

thước hình ảnh sao cho phù hợp nhằm mục đích giúp người dùng đạt được tối đa hiệu 

quả khi sử dụng.  

Để thực hiện thay đổi kích thước của ảnh, chúng ta thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Trên thanh công cụ, trong tab Home, ở mục Image, lựa chọn chức năng Resize 

-> Hộp thoại Resize and Skew hiện lên.  

Bước 2: Trong hộp thoại Resize and Skew, chúng ta có các lựa chọn để thay đổi kích 

thước ảnh như sau: 

● Percentage/Pixels: Thay đổi kích thước theo tỉ lệ phần trăm (Percentage) hay 

theo kích thước của hình ảnh (Pixels) 

● Horizontal: Thay đổi chiều rộng của hình ảnh 

● Vertical: Thay đổi chiều cao của hình ảnh 

● Maintain aspect ratio: Khi lựa chọn, việc thay đổi kích thước theo chiều cao và 

chiều rộng sẽ theo tỉ lệ bức ảnh gốc. Có thể tắt đi để điều chỉnh kích thước ảnh 

một cách tự do, tuy nhiên, ảnh sẽ không giữ được tỉ lệ như ảnh gốc và ảnh sẽ bị 

“kéo dãn” ra. 

Ví dụ: Theo tỉ lệ phần trăm (Percentage), nếu thực hiện giảm chiều rộng (Horizontal) 

xuống 70(%) thì chiều cao (Vertical) sẽ được tự động giảm xuống 70(%) tương ứng. 

Theo độ lớn của ảnh (Pixels), nếu thực hiện tăng chiều rộng (Horizontal) xuống 2 lần 

thì chiều cao cũng sẽ tăng lên tương ứng 2 lần. 

 

1.2.2.5. Chèn văn bản  

Việc chèn chữ trên ảnh là một thao tác thường thấy trong chỉnh sửa ảnh nhằm thể 

hiện rõ hơn nội dung cũng như trang trí trên ảnh. Trong phần mềm Paint, thao tác chèn 

văn bản trên ảnh có thể thực hiện dễ dàng thông qua chức năng Text với các thao tác 

đơn giản cụ thể như sau: 

Bước 1: Trên thanh công cụ, trong tab Home, ở mục Tools, lựa chọn chức năng Text. 
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Bước 2: Click chọn vị trí cần chèn chữ trên ảnh.  

Bước 3: Gõ văn bản cần chèn. 

Bước 4: Hiệu chỉnh lại các thuộc tính của ô văn bản. 

 

1.2.2.6. Vẽ hình ảnh 

Bên cạnh việc thêm văn bản vào hỉnh ảnh, công cụ Paint còn cung cấp chức năng 

cho phép thực hiện các thao tác vẽ tự do cũng như có thể lựa chọn vẽ các hình cho sẵn 

của công cụ một cách nhanh chóng, tiên lợi nhằm đáp ứng được nhu cầu của người sử 

dụng. 

Cách 1: Vẽ tự do 

● Trên thanh công cụ, trong tab Home, lựa chọn Brushes. 

 

● Lựa chọn kiểu bút, kích cỡ, màu sắc. 
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Cách 2: Vẽ theo hình có sẵn 

Trên thanh công cụ, trong tab Home, ở mục Shapes, lựa chọn hình muốn vẽ. 

● Lựa chọn kích cỡ, màu sắc. 

● Trên hình ảnh, kéo thả để vẽ các hình với lựa chọn tương ứng. 

 

 

1.2.2.7. Xuất sản phẩm 

Trước khi được đưa vào sử dụng trong các mục đích khác nhau, hình ảnh sau khi 

được chỉnh sửa trong Paint cần được lưu lại dưới các định dạng hình ảnh thông thường 

như .PNG, .JPG, .BMP, .GIF,… Các bước thực hiện lưu và xuất sản phẩm cuối cùng 

được thực hiện thông qua các bước sau đây: 

Bước 1: Trong tab File, lựa chọn Save as -> Chọn kiểu định dạng phù hợp  
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Bước 2: Một hộp thoại mở lên, thực hiện lựa chọn vị trí lưu ảnh và đặt tên ảnh phù hợp 

với nội dung, mục đích sử dụng. 

 

Bước 3: Click chọn Save để thực hiện lưu sản phẩm. 

2.2. Tạo video với Animaker 

2.2.1. Giới thiệu công cụ và đăng nhập Animaker 

2.2.1.1. Giới thiệu 

● Animaker là một phần mềm thiết kế video hoạt hình. Phần mềm này dựa trên 

nền tảng đám mây và được ra mắt vào năm 2014. 
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● Công cụ cho phép tạo video hoạt hình bằng cách sử dụng các nhân vật và mẫu 

được tạo sẵn.  

● Vào năm 2017, Animaker trở thành công cụ online đầu tiên ra mắt trình tạo video 

hoạt hình. 

● Animaker được chia làm nhiều gói khác nhau từ miễn phí cho đến trả tiền với 

những tiện ích cũng như tính năng được nâng cấp nhằm phục vụ mục đích của 

các nhóm đối tượng. Trong đó, với phiên bản miễn phí sẽ có một số hạn chế 

chính bao gồm: 

o Thực hiện tải về tối đa 5 lần mỗi tháng (có chứa dấu bản quyền của 

Animaker trên video sản phẩm) 

o Giới hạn tổng số lượng tập tin tài nguyên đăng tải lên ở mức 2GB. 

o Không thực hiện tạo video ở các chất lượng cao như FHD, 2K, 4K. 

Một số lựa chọn gói tiện ích của Animaker như sau: 

 

2.2.1.2. Đăng kí tài khoản 

Để sử dụng công cụ Animaker, giáo viên truy cập lần đầu cần thực hiện tạo tài khoản 

Animaker để lưu lại các sản phẩm mình thực hiện. 

Các bước thực hiện đăng kí tài khoản Animaker được thực hiện như sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang web animaker.com 

Bước 2: Ở giao diện chính của trang web, click lựa chọn nút Sign Up để thực hiện tạo 

tài khoản. 



 

 

 

 
110 

 

 

Bước 3: Một trang web mới hiện lên, giáo viên có thể lựa chọn 1 trong các cách để tạo 

tài khoản như sau: 

● Google: thực hiện tạo tài khoản thông qua tài khoản gmail cá nhân (thường dùng) 

● Facebook: thực hiện tạo tài khoản thông qua tài khoản facebook cá nhân 

● Hoặc có thể lựa chọn điền thông tin cho các mục bao gồm: 

o Username: tên đăng nhập 

o Email address: địa chỉ email 

Password: mật khẩu 

 

Bước 4: Sau khi thực hiện lựa chọn, click nút Sign Up. Trang web sẽ thực hiện điều 

hướng đến trang chủ để bắt đầu thực hiện chính sửa video.  

 

2.2.1.3.  Đăng nhập tài khoản 

Đối với những giáo viên đã có tài khoản Animaker và truy cập những lần sau, thay vì 

thực hiện đăng kí, người cùng cần thực hiện đăng nhập vào tài khoản đã có, cụ thể như 

sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang web animaker.com 

Bước 2: Ở giao diện chính của trang web, click lựa chọn nút Login để thực hiện đăng 

nhập tài khoản. 
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Bước 3: Một trang web mới hiện lên, giáo viên có thể cách đăng nhập tài khoản tương 

tự với cách đã sử dụng để thực hiện đăng kí tài khoản: 

● Google: thực hiện đăng nhập thông qua tài khoản gmail cá nhân (thường dùng). 

● Facebook: thực hiện đăng nhập thông qua tài khoản facebook cá nhân. 

● Lựa chọn điền thông tin cho các mục bao gồm: 

● Username: tên đăng nhập 

o Email address: địa chỉ email 

o Password: mật khẩu 

 

Bước 4: Sau khi thực hiện lựa chọn, click nút Login. Trang web sẽ thực hiện điều hướng 

đến trang chủ của công cụ animaker. 
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2.2.2. Tạo dự án sản phẩm mới 

 

Sau khi thực hiện đăng nhập, công cụ sẽ cung cấp nhiều loại dự án sản phẩm khác nhau 

tùy thuộc vào mục đích sử dụng bao gồm: 

● Horizontal video: Sản phẩm video theo tỉ lệ chiều dài:chiều rộng là 16:9. 

● Vertical video: Sản phẩm video theo tỉ lệ chiều dài:chiều rộng là 9:16. 

● Square video: Sản phẩm video theo tỉ lệ chiều dài:chiều rộng là 1:1. 

● Presentation Slide: Tạo slide nhằm mục đích thuyết trình. 

● Voiceover/TTS: Tạo video lồng tiếng. 

● Calendar Sync: Tạo lịch và thời gian biểu. 

● Screen Recording: Quay lại màn hình. 

● Custom Size Video: Tạo video theo kích thước tùy chọn. 

Khi lựa chọn một kiểu sản phẩm, giáo viên sẽ được phép chọn 1 trong 2 cách thức tạo 

video bao gồm tạo dựa theo một mẫu có sẵn (templates) hoặc tạo không dựa theo mẫu 

(Blank). Tùy thuộc vào khả năng cũng như nhu cầu sử dụng, chúng ta có thể lựa chọn 

phù hợp. 

 

2.2.2.1. Chỉnh sửa video 

a. Giao diện  

Trong giao diện chỉnh sửa video sẽ bao gồm một số thành phần chính như sau: 
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● Khung video chính: khu vực để thực hiện thay đổi vị trí, nội dung của các đối 

tượng cũng như quan sát kết quả sản phẩm. 

● Khu vực tài nguyên: Chứa các thành phần, công cụ để đưa vào sản phẩm. 

● Thanh timeline: Thể hiện các phần của video theo thời gian cũng như thực hiện 

các thao tác điều chỉnh độ dài của các đoạn video. 

● Thanh thuộc tính và cảnh: Chứa các cảnh (scenes) của video cũng như cung cấp 

chức năng thay đổi vị trí, tạo hiệu ứng chuyển cảnh. Ngoài ra, khu vực này cũng 

bao gồm các thuộc tính của đối tượng để thực hiện thay đổi. 

● Thanh công cụ: Bao gồm các chức năng như đổi tên sản phẩm, xem thử sản phẩm 

hay xuất sản phẩm. 

 

b. Tạo cảnh mới 

Một sản phẩm video trong Animaker được tạo thông qua sự sắp xếp, nối tiếp 

nhau giữa các cảnh (scene). Để thực hiện tạo cảnh mới trong video, ở khu vực ở bên 

phải màn hình, lựa chọn biểu tượng có dấu cộng (+). 

 

c. Thay đổi hình nền 

Công cụ Animaker cung cấp một thư viện rộng lớn với nhiều hình nền khác nhau để có 

thể thực hiện lựa chọn cho mỗi cảnh (scene) tùy thuộc vào mỗi mục đích khác nhau. 
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Các thao tác thay đổi hình nền bao gồm: 

Bước 1: Ở khu vực tài nguyên, lựa chọn chức năng hình nền. 

 

Bước 2: Khi lựa chọn chức năng hình nền, giao diện sẽ mở ra một kho chứa các hình 

nền có thể sử dụng theo nhiều cảnh khác nhau. Giáo viên lựa chọn một hình nền phù 

hợp với cảnh của mình hiện tại. 

d. Chèn đối tượng văn bản 

Trong một sản phẩm video, bên cạnh các hình ảnh thì các văn bản được sắp xếp phù 

hợp cũng sẽ góp phần rất lớn gia tăng hiệu quả cũng như truyền thông điệp của video 

đến với người xem. 

Thao tác thực hiện chèn đối tượng ô văn bản vào một cảnh (scene) có thể được thực 

hiện như sau: 

Bước 1: Ở khu vực tài nguyên, lựa chọn chức năng ô văn bản. 
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Bước 2: Khi lựa chọn chức năng ô văn bản, giao diện sẽ mở ra một kho chứa các kiểu 

văn bản khác nhau. Giáo viên lựa chọn ô văn bản phù hợp với nội dung của cảnh hiện 

tại. 

Bước 3: Ô văn bản có thể thay đổi kích thước bằng cách kéo thả các đường viền cũng 

như thay đổi vị trí sao cho phù hợp với cảnh. 

Bước 4: Nhấp chuột vào ô văn bản và thực hiện thay đổi nội dung của ô văn bản theo 

nội dung của cảnh. 

 

Bước 5: Trong khi đang chọn vào ô văn bản, ở phần bên phải của giao diện sẽ xuất hiện 

ô thuộc tính. Ở đây sẽ bao gồm các lựa chọn thay đổi phông chữ, kích cỡ chữ, màu chữ, 

in đậm, in nghiêng, gạch chân, điều chỉnh giãn cách, đậm, nhạt … Ngoài ra, công cụ 

cũng cung cấp các chức năng chèn hiệu ứng cho ô văn bản thông qua mục Enter Effect 

– hiệu ứng xuất hiện – và Exit Effect – Hiệu ứng biến mất. Có thể thực hiện lựa chọn 

các hiệu ứng phù hợp với cảnh quay. 

 

e. Chèn đối tượng nhân vật 

Điểm đặc biệt của Animaker so với các công cụ khác chính là các tài nguyên đa 

dạng phong phú, có thể thực hiện điều chỉnh để tạo ra các đoạn video khác nhau. Chức 
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năng tạo đối tượng này sẽ giúp sản phẩm trở nên thú vị hấp dẫn hơn khi có thể tạo ra 

được các nhân vật chuyển động, thực hiện các hành động, động tác theo chỉ dẫn. 

Các bước thực hiện chèn đối tượng vào một cảnh quay bao gồm: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng nhân vật (character) trong khu vực tài nguyên. 

 

Bước 2: Lựa chọn nhân vật phù hợp cho sẵn. 

Bước 3: Khi nhân vật đã được đưa vào cảnh, thực hiện điều chỉnh kích thước, vị trí của 

nhân vật trên cảnh sao cho phù hợp. 

Bước 4: Trong khi đang lựa chọn nhân vật, ở bên phải màn hình giao diện sẽ xuất hiện 

các thuộc tính của nhân vật bao gồm hai mục bao gồm: Động tác (Actions) và 

Expressions (Cảm xúc). 

 

 

● Động tác (Actions): bao gồm các chuyển động có thể cài đặt cho nhân vật 

thực hiện. 
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● Cảm xúc (Expressions): bao gồm các biểu cảm khuôn mặt có thể cài đặt 

cho nhân vật thực hiện. 

Ngoài những thuộc tính cơ bản đã nêu ở trên, nhân vật cũng có một số thuộc tính nâng 

cao có thể thiết lập như di chuyển, nói chuyện,… 

a. Chèn hình ảnh từ kho tài nguyên 

Một trong những tài nguyên thường dùng nhất trong các sản phẩm đa phương 

tiện chính là sử dụng hình ảnh. Công cụ Animaker sẽ cung cấp một lượng lớn hình ảnh 

đa dạng, phong phú, trải dài trên nhiều lĩnh vực, khía cạnh. 

Các bước thực hiện chèn hỉnh ảnh từ kho tài nguyên bao gồm: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng chèn hình ảnh. 

 

Bước 2: Sau khi lựa chọn mục hình ảnh, kho tài nguyên của Animaker sẽ xuất hiện. 

Thực hiện lựa chọn hình ảnh phù hợp cho cảnh trong video. 

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh kích thước, vị trí của ảnh trên sản phẩm. 

g. Chèn video từ kho tài nguyên 

Bên cạnh hình ảnh, chèn video cũng là một thao tác rất hiệu quả, nhanh chóng, có thể 

giúp tiết kiệm thời gian cho người thực hiện thiết kế khi có thể kết hợp với các video đã 

có trước đó cho sản phẩm của mình. Trong Animaker, kho tài nguyên video cũng rất đa 

dạng, thu hút với nhiều dạng video ngắn cho các mục đích như mở đầu, kết thúc, cảm 

ơn, mô tả các chủ để phổ biến. 

Các bước thực hiện chèn video từ kho tài nguyên bao gồm: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng chèn video. 



 

 

 

 
118 

 

 

Bước 2: Sau khi lựa chọn mục video, kho tài nguyên của Animaker sẽ xuất hiện. Thực 

hiện lựa chọn video phù hợp cho các phân cảnh trong video. 

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh kích thước, vị trí, cắt chỉnh video trên sản phẩm. 

h. Chèn âm thanh (audio) từ kho tài nguyên 

Để tạo thêm tính kịch tích cho video, âm thanh cũng là một phần quan trọng trong việc 

truyền tải thông điệp của video đến với người xem. Tương tự như với phần hình ảnh và 

video, công cụ Animaker cung cấp kho nhắc với nhiều thể loại cũng như mục đích sử 

dụng khác nhau.  

Các bước thực hiện chèn âm thanh (audio) từ kho tài nguyên: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng chèn audio. 

Bước 2:Sau khi lựa chọn mục audio, kho tài nguyên của Animaker sẽ xuất hiện. Thực 

hiện lựa chọn audio phù hợp với nội dung của đoạn video. 
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Bước 3: Sau khi lựa chọn được audio, trên thanh timeline sẽ xuất hiện một khung thể 

hiện độ dài của đoạn âm thành. Giáo viên có thể thực hiện kéo thả để điều chỉnh vị trí 

của đoạn âm thanh cũng như độ dài của đoạn âm thanh trên tổng thể video cho phù hợp. 

 

i. Đăng tải các tài nguyên cá nhân 

Ngoài những tài nguyên hình ảnh, video từ kho tài nguyên của công cụ Animaker, giáo 

viên cũng có thể lựa chọn sử dụng các tài nguyên cá nhân đã chuẩn bị từ trước cho sản 

phẩm của mình thông qua các bước như sau: 

Bước 1: Lựa chọn mục Đăng tải (Upload) 

Bước 2: Lựa chọn nút Upload.  
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Bước 3: Sau khi lựa chọn nút Upload. Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại để giáo 

viên lựa chọn tài nguyên hình ảnh, video hoặc âm thanh đã chuẩn bị trước. 

Bước 4. Sau khi đăng tải tài nguyên vào Animaker. Lựa chọn tài nguyên đó và thực 

hiện thao tác tương tự chỉnh sửa. 

k. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh 

Khi thực hiện tạo các cảnh, các cảnh sẽ đổi lần lượt và xuất hiện nối nhau trên 

video. Hiệu ứng chuyển cảnh sẽ giúp cho phần chuyển giao giữa các phần của video 

được mượt mà hơn cũng như tạo các hiệu ứng thú vị giúp video trở nên hấp dẫn hơn. 

Sau khi đã hoàn thiện và điều chỉnh các cảnh quay, để thực hiền chèn hiệu ứng chuyển 

cảnh, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chuột chọn vào biểu tượng dấu trừ “-” ở giữa các cảnh.  
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Bước 2: Lựa chọn kiểu hiệu ứng chuyển cảnh phù hợp giữa hai phân cảnh.  

2.2.2.2. Hoàn thiện và xuất sản phẩm 

Sau khi thực hiện chỉnh sửa, có thể thực hiện quan sát sản phẩm cuối cùng bằng cách 

lựa chọn nút play. Thanh timeline sẽ thể hiện trình tự thời gian cũng như sự sắp xếp các 

khung cảnh để thực hiện điều chỉnh. 

Khi đã hoàn tất sản phẩm, để xuất ra sản phẩm video cuối cùng để sử dụng trong các 

nền tảng khác nhau, chúng ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Lựa chọn nút Publish. 

 

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại bao gồm các kiểu xuất sản phẩm: 
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● Download Video (thường chọn): Xuất sản phẩm dưới dạng video và lưu 

vào thiết bị cá nhân. 

● Download Gif: Xuất sản phẩm dưới dạng GIF và lưu vào thiết bị cá nhân 

● Facebook Page, Youtube, Linked In, Twitter: Xuất sản phẩm lên các trang 

mạng xã hội. 

Bước 4: Khi lựa chọn mục Download Video, thực hiện điều chỉnh các thuộc tính sao 

cho phù hợp (thường các thuộc tính này sẽ để mặc định). Và lựa chọn nút Download. 

 

Bước 5: Animaker sẽ bắt đầu xử lí và xuất sản phẩm video. Ở bước này sẽ mất khá 

nhiều thời gian tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp của video. Giáo viên có thể tắt 

Animaker và kiểm tra lại sau. 
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Bước 6: Ở giao diện chính của Animaker, lựa chọn nút Manage Export. Các video đã 

hoàn tất sẽ có biểu tượng tải xuống và sẵn sàng để giáo viên tải về. Các video chưa hoàn 

thiện sẽ có thanh tiến trình. 

 

2.3. Biên tập, chỉnh sửa hình ảnh với một số công cụ online  

2.3.1. Giới thiệu công cụ Pixlr 

Pixlr (pixlr.com) là một trong những trang web chỉnh sửa ảnh online, cung cấp 

nhiều tính năng hữu ích giúp giáo viên thay đổi hình ảnh với các dụng cụ cơ bản cũng 

như thêm các hiệu ứng cho hình ảnh.  

Ngoài ra, do sử dụng nền tảng online, Pixlr không yêu cầu tải về bất cứ phần 

mềm nào mà có thể thực hiện thao tác lưu trữ các sản phẩm ngay trên nền tảng web. 

Bên cạnh đó, Pixlr còn có nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau với các tính năng, hiệu 

ứng tùy vào từng đối tượng người dùng như Pixlr X và Pixlr Pro. 

Công cụ Pixlr có rất nhiều tính năng độc đáo, thú vị trong việc chỉnh sửa ảnh với 

nhiều điểm khá giống với các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Adobe 

Photoshop. Tuy nhiên, tài liệu này sẽ chỉ đưa một số tính năng cơ bản trong quá trình 

chỉnh sửa ảnh. 

Để sử dụng công cụ Pixlr, giáo viên không cần phải thực hiện truy cập hay đăng ký 

tài khoản. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng lâu dài, việc tạo tài khoản sẽ lưu trữ các sản 

phẩm để có thể sử dụng chỉnh sửa nhiều lần. Các tài khoản đều hoàn toàn miễn phí 

2.3.2. Biên tập và chỉnh sửa ảnh với Pixlr 

2.3.2.1. Tải ảnh lên công cụ 

Sau khi thực hiện đăng ký (đăng nhập), giáo viên sẽ quan sát thấy giao diện chính của 

công cụ Pixlr. Bước đầu tiên trong quy trình chỉnh sửa ảnh chính là đăng tải hình ảnh 

đã chuẩn bị sẵn lên công cụ để bắt đầu chỉnh sửa. 

Các bước thực hiện tải hình ảnh lên Pixlr được thực hiện như sau: 

Bước 1: Click chọn nút Tải ảnh lên 
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Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, một hộp thoại hiện lên. Tại đây, lựa chọn hình ảnh 

đã chuẩn bị. 

Bước 3: Click chọn nút Open để bắt đầu thực hiện đăng tải.  

b. Giao diện 

Giao diện của công cụ Pixlr sẽ khá tương đồng với các công cụ chỉnh sửa ảnh khác với 

thanh công cụ nằm bên trái, khung làm việc ở giữa và các lớp (layer) nằm bên phải. 

 

c. Cắt ảnh 

Như đã giới thiệu ở công cụ Paint, thao tác cắt hình ảnh là một trong những kĩ năng cơ 

bản nhất trong việc chỉnh sửa ảnh. Với công cụ Pixlr, chúng ta thực hiện cắt hình ảnh 

như sau: 

Bước 1: Ở thanh công cụ, lựa chọn chức năng Cắt & Xoay. 
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Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, ở các góc và cạnh của hình sẽ xuất hiện các thanh 

chọn. Thực hiện kéo thả các thanh chọn ở góc và cạnh để chọn vùng cần giữ lại. 

Bước 3: Click chọn nút Áp dụng để thực hiện cắt hình. 

Ngoài ra, ở phần này, công cụ còn cung cấp chức năng xoay hình, lật hình. Ngoài ra, 

giáo viên cũng có thể cắt hình theo các tỉ lệ hình phổ biến thông qua các bước sau: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Chọn khung hình trong mục Cắt và Xoay. 

Bước 2: Ở phần Tỉ lệ mẫu, lựa chọn kiểu tỉ lệ phù hợp hoặc có thể điền tỉ lệ mong muốn 

trong mục Chiều rộng, Chiều cao. 

Bước 3: Trên sản phẩm, lựa chọn kéo thả ô chọn vào vùng cần giữ lại. 

Bước 4: Click chọn nút Áp dụng để thực hiện cắt hình. 

b. Chèn văn bản 

Công cụ Pixlr cung cấp một lượng lớn các kiểu (style) ô văn bản hấp dẫn, thú vị, có tính 

nghệ thuật cao, dễ dàng áp dụng cho nhiều bức ảnh khác nhau.  

Các thao tác thực hiện chèn ô văn bản vào hình ảnh được thực hiện như sau: 

Bước 1: Ở thanh công cụ, lựa chọn chức năng Thêm văn bản 
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Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, các kiểu ô văn bản hiện lên. Thực hiện lựa chọn bằng 

cách click vào một kiểu ô văn bản phù hợp với mục đích bức hình đang chỉnh sửa. -> 

Một ô văn bản mẫu xuất hiện trên hình ảnh. 

Bước 3: Click lựa chọn ô văn bản. Ở phần thanh công cụ xuất hiện ô chứa các thuộc 

tính của ô văn bản để thực hiện chỉnh sửa. 

 

Bước 4: Trong ô thuộc tính, điều chỉnh các thuộc tính sao cho phù hợp với nội dung của 

hình ảnh bao gồm: 

− Văn bản: Dùng để thay đổi nội dung của ô văn bản 

− Làm đầy: Thay đổi màu chữ  

− Độ trong suốt: Thay đổi độ mờ, nét của văn bản 
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Ngoài ra, trong phần này còn bao gồm các thuộc tính chỉnh sửa văn bản cơ bản như 

kích thước, khoảng cách các dòng, ký tự, phông chữ, … để thực hiện thay đổi cho phù 

hợp với nội dung thiết kế. 

Bên cạnh những thuộc tính thay đổi nội dung văn bản, công cụ pixlr còn cho phép 

thay đổi màu nền hộp văn bản, nét viền bên ngoài cũng như đổ bóng cho văn bản.  

Bước 5: Điều chỉnh kích thước ô văn bản cho phù hợp thông qua thực hiện kéo thả phần 

viền của ô văn bản và di chuyển vị trí trên hình. 

c. Chèn hình ảnh 

Tương tự với phần mềm Photoshop, phần mềm Pixlr cũng sử dụng cơ chế lớp (layer) 

để sắp xếp các đối tượng trên 1 sản phẩm. Cho nên, giáo viên có thể thực hiện thêm các 

hình ảnh đã chuẩn bị trước nằm lên trên ảnh chính để tạo ra các bức hình mong muốn. 

Các thao tác thực hiện thêm hình ảnh mới vào sản phẩm được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Thêm ảnh. 
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Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, các lựa chọn thêm ảnh xuất hiện bao gồm: 

 

− Duyệt thêm: Thực hiện chèn thêm hình ảnh có sẵn từ máy tính cá nhân. 

− URL: Thực hiện chèn thêm hình ảnh từ một đường link ảnh. 

− Mẫu: Thực hiện chèn hình ảnh lấy từ kho thư viện của Pixlr. 

Bước 3: Chỉnh sửa, sắp xếp vị trí của ảnh phù hợp trên hình 

d. Thay đổi màu của ảnh 

Bên cạnh các phần chỉnh sửa cơ bản, Pixlr còn chứa nhiều công cụ giúp chỉnh sửa 

nhanh bức ảnh mà không yêu cầu quá nhiều thao tác kĩ thuật. Kĩ thuật thay đổi màu ảnh 

sẽ giúp đem đến một diện mạo mới cho bức ảnh, gia tăng hiệu quả truyền tải của bức 

ảnh đến với các đối tượng mà bức ảnh nhắm đến. 

Để thực hiện thay đổi màu ảnh cơ bản, chúng ta thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Trong mục các layer, lựa chọn hình ảnh muốn chỉnh màu. 

Bước 2: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Hiệu ứng. 

 

Bước 3: Lựa chọn loại hiệu ứng muốn áp dụng cho sản phẩm. 

Bước 4: Chọn kiểu hiệu ứng phù hợp. 
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Ngoài ra, có thể thực hiện chỉnh sửa màu ảnh nâng cao bằng các công cụ có sẵn 

trong Pixlr như Điều chỉnh & Lọc, Hậu kỳ, … 

2.3.2.2. Xuất sản phẩm 

Sau khi đã hoàn thiện chỉnh sửa sản phẩm, chúng ta sẽ thực hiện xuất sản phẩm hình 

ảnh thành các định dạng thường dùng như JPG, PNG, WEBP, PXZ 

Bước 1: Lựa chọn nút Lưu. 

 

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh các thông số cho sản phẩm bao gồm: Tên tệp file, loại 

tệp, chiều rộng và chiều cao hình ảnh. 
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Bước 3: Lựa chọn nút Tải về 

Bước 4: Chọn vị trí lưu và lựa chọn nút Save để lưu về máy tính. 

2.4. Biên tập, chỉnh sửa audio với một số công cụ online 

2.4.1. Công cụ Bearaudiotool 

Thao tác chỉnh sửa audio đã trở nên phổ biến hiện nay do nhu cầu tăng cao về 

việc sử dụng các sản phẩm kĩ thuật số cũng như tác động của công nghệ thông tin. Việc 

thực hiện chỉnh sửa âm thanh đơn giản đã không còn là một thao tác kĩ thuật khó cần 

chuyên môn cao nữa mà đã có thể thực hiện ngày trên các công cụ nền tảng web cụ thể 

ở đây là Bearaudiotool. 

Công cụ Bearaudiotool là phần mềm chỉnh sửa audio âm thanh hoạt động ngay 

trên nền tảng web mà không cần cài đặt bất kì phần mềm nào trên máy tính. Ngoài ra, 

công cụ cũng bao gồm đấy đủ các chức năng cơ bản của một phần mềm chỉnh sửa âm 

thanh bao gồm ghi âm, cắt các đoạn âm thanh, điều chỉnh cao độ âm thanh, tạo hiệu ứng 

âm thanh cơ bản. 

Công cụ có thể được truy cập mà không cần đăng nhập hay tạo tài khoản tại địa 

chỉ bearaudiotool.com. Tài khoản được cấp miễn phí. 

Phần mềm Bearaudiotool gồm 3 phần chỉnh bao gồm thanh công cụ ở phía trên cùng, ở 

giữa là khung làm việc và cuối cùng là các nút điều hướng. 

https://www.bearaudiotool.com/
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2.4.2. Biên tập audio với Bearaudiotool 

2.4.2.1. Đăng tải audio 

Trước khi thực hiện điều chỉnh âm thanh, giáo viên cần thực hiện đăng tải đoạn 

audio cần chỉnh sửa lên công cụ Bearaudiotool. Giáo viên có thể lựa chọn chỉnh sửa 

video đã chuẩn bị sẵn hoặc thực hiện ghi âm ngay trên công cụ Bearaudiotool. 

Để thực hiện sử dụng chức năng ghi âm, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Ở màn hình chính của công cụ, click chọn nút Record… 

 

Bước 2: Một hộp thoại hiện lên, lựa chọn nút Start Record và bắt đầu thực hiện quá 

trình ghi âm. 

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành quá trình ghi âm, click chọn nút Stop Record để thực hiện 

kết thúc quá trình ghi âm. 

Bước 4: Click chọn nút Import để thực hiện đăng tải tập tin âm thanh và bắt đầu chỉnh 

sửa. Đối với những tập tin âm thanh đã lưu sẵn trong máy tính, chúng ta thực hiện các 

thao tác như sau: 

Bước 1: Ở màn hình chính của công cụ, click chọn nút Open. 
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Bước 2: Một hộp thoại hiện lên, thực hiện tìm và lựa chọn tập tin âm thanh đã lưu sẵn 

trong máy tính. 

Bước 4: Click chọn nút Open để thực hiện đăng tải tập tin âm thanh và bắt đầu chỉnh 

sửa. 

2.4.2.2. Cắt audio 

Một trong những thao tác thường được thực hiện nhất với audio chính là cắt 

bỏ các phần không phù hợp trong đoạn âm thanh để có được sản phẩm như mong 

muốn. 

Với công cụ Bearaudiotool, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Trên phần khung làm việc chính thực hiện thao tác kéo thả để bôi đen vùng 

cần xóa bỏ trong tập tin âm thanh đã đăng tải.  

 

Bước 2: Trên thanh công cụ, lựa chọn nút Crop để thực hiện cắt phần đã chọn (bôi 

đen). 

 

2.4.2.3. Hiệu chỉnh audio 

Công cụ Bearaudiotool ngoài việc có thể thực hiện cắt các đoạn âm thanh 

không mong muốn, công cụ còn có thể thực hiện hiệu chỉnh âm thanh ở mức cơ bản 

như tăng giảm độ cao của âm thanh, tạo hiệu ứng chuyển giao. 

Có thể thực hiện hiệu chỉnh một đoạn âm thanh bằng các thao tác sau đây: 

Bước 1: Trên phần khung làm việc chính, thực hiện thao tác kéo thả để bôi đen đoạn 

âm thanh cần chỉnh sửa. 

Bước 2: Ở thanh công cụ bên dưới, có thể lựa chọn các phần hiệu chỉnh như sau: 

● Fade in: Tạo hiệu ứng mở đầu của đoạn âm thanh. 

● Fade out: Tạo hiệu ứng kết thúc cho đoạn âm thanh. 

● High-pitched: Tăng cao độ của đoạn âm thanh. 
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2.4.2.4. Xuất audio 

Sau khi thực hiện cắt và hiệu chỉnh tập tin audio, chúng ta sẽ xuất tập tin thông qua các 

bước sau đây: 

Bước 1: Ở thanh công cụ bên dưới, lựa chọn nút Save. 

 

Bước 2: Một hộp thoại hiện lên bao gồm các thuộc tính cho tập tin audio sản phẩm như: 

● Loại tập tin: WAV, MP3, M4R 

● Format: Định dạng tập tin 

● Bitrate: Tỉ lệ bit mỗi giây 

● Kênh âm thanh: Bao gồm kênh Stereo và kênh Mono 

 

Bước 3: Sau khi điều chỉnh các thuộc tính, click chọn nút Save để Bearaudiotool thực 

hiện tạo tập tin kết quả. 

Bước 4: Lựa chọn nút Click to Save để thực hiện lưu tập tin và lựa chọn vị trí lưu phù 

hợp. 

2.4.3. Biên tập, chỉnh sửa video với Window Movie Maker 

2.4.3.1. Giới thiệu Movie Maker và cách cài đặt 

Window Movie Maker (hay Movie Maker) là một phần mềm tiện ích giúp chỉnh 

sửa, cắt ghép video và làm phim hoạt động trên hệ điều hành window. Công cụ có nhiều 

tính năng cùng giao diện thân thiện với giáo viên, thao tác đơn giản, dễ làm quen khiến 

cho công cụ ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với những người cần thực hiện các 

chỉnh sửa video cơ bản. Đây là cũng một phần mềm miễn phí. 
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Những tính năng của Movie Maker bao gồm: 

● Tạo một video mới từ hình ảnh, hỗ trợ làm phim 

● Chỉnh sửa, cắt ghép nhiều video có sẵn 

● Chèn nhạc nền, thêm nội dung vào video 

● Xuất video dưới nhiều định dạng khác nhau 

● Sở hữu nhiều hiệu ứng đẹp mắt giúp các video thêm hấp dẫn 

2.4.3.1. Tải và cài đặt phần mềm 

Giáo viên có thể thực hiện tìm kiếm dễ dàng các bộ cài đặt của công cụ với từ khóa 

“Window Movie Maker 2012”. Sau khi đã tải về, để thực hiện cài đặt Window Movie 

Maker, chúng ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Mở tập tin bằng cách nhấp chuột vào bộ cài đặt. 

 

Bước 2: Lựa chọn mục Choose the programs you want to install 

 

Bước 3: Tích chọn vào ô Photo Gallery and Movie Maker (bỏ tích các ô còn lại)  

 

Bước 4: Nhấn chọn nút Install và chờ sau khi đã hoàn tất tiến trình cài đặt thì nhấn chọn 

nút Close. 
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Để kiểm tra phần mềm đã thực hiện cài đặt thành công, nhấn chọn biểu tượng 

Start. Sau đó, gõ từ khóa Movie Maker. Tại đây sẽ xuất hiện chương trình và có thể 

click nút Open để thực hiện mở ứng dụng. 

Giao diện phần mềm công cụ Movie Maker có thiết kế khá đơn giản với các vùng 

riêng biệt, cụ thể như sau: 

● Thanh công cụ: Bao gồm các công cụ chỉnh sửa video. 

● Video sản phẩm: Kết quả sản phẩm sau khi được điều chỉnh sẽ được hiển 

thị ở đây. 

● Khung thời gian: Thể hiện sự sắp xếp các tài nguyên video cũng như là 

vùng để thực hiện các thao tác chính sửa. 

 

2.4.3.3. Biên tập video 

a. Đăng tải các đối tượng vào dự án 

Đây chính là một trong những thao tác cơ bản nhất trong tất cả các phần mềm chỉnh sửa 

video trước khi thực hiện chỉnh sửa nội dung. 

Trong Movie Maker, các thao tác đăng tải các đối tượng dự án được thực hiện như sau: 
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Bước 1: Click chọn vào nút Add Videos and photo để thực hiện nhập các video và hình 

ảnh. Và lựa chọn nút Add music để thực hiện chèn tập tin âm thanh. 

 

Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, hộp thoại thư mục hiện lên. Ở đây, thực hiện lựa 

chọn tập tin đã chuẩn bị sẵn. 

Bước 3: Click chọn nút Open 

Sau khi thực hiện các bước trên, trên phần thanh thời gian sẽ xuất hiện các tài nguyên 

đã lựa chọn. 

b. Cắt video và sắp xếp tài nguyên 

Khi một video được đưa vào trong công cụ Movie Maker, video sẽ được xem như là 

một “cuộn phim” nối tiếp nhau. Để thực hiện cắt bỏ một phần của đoạn video, trước 

tiên, cần thực hiện cắt video đã cho thành các đoạn video rồi xóa bỏ đoạn mình mong 

muốn. 

Để thực hiện thao tác cắt một phần video, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Lựa chọn video cần thực hiện cắt trên khung thời gian. 

Bước 2: Kéo thả thanh thời gian trên khung thời gian đến vị trí bắt đầu của đoạn cần cắt 

Bước 3: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Video tool, chọn Edit. Ở đây, chúng ta lựa 

chọn nút Split để tách đoạn video thành 2 đoạn tại vị trí tách là thanh thời gian đã thực 

hiện ở bước 2. 

 

Bước 4: Thực hiện tương tự bước 2 và bước 3 cho vị trí kết thúc của đoạn cần cắt. 
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Bước 5: Sau khi thực hiện các bước trên, đoạn video đã được tách thành các phần. Click 

chọn vào phần cần xóa và nhấn nút Delete trên bàn phím (hoặc nhấp chuột phải vào 

phần cần xóa và chọn nút Remove. 

Ngoài ra, việc tách video thành các phần có thể được sử dụng để thay đổi vị trí các đoạn 

trên video bằng cách kéo thả các phần đến vị trí và thứ tự mong muốn.  

c. Chèn văn bản và hình ảnh 

Đối với văn bản, công cụ Window Movie Maker hỗ trợ chèn theo 2 kiểu khá nhau bao 

gồm chèn dưới dạng một cảnh và chèn tiêu đề trong các hình ảnh, video. 

- Chèn một cảnh chứa văn bản 

Bước 1: Trên thanh công cụ, trong tab Home, lựa chọn mục Title -> Xuất hiện một 

cảnh với văn bản “My Movie”. 

 

Bước 2: Trong khung thời gian, kéo thả cảnh đã tạo đến vị trí mong muốn. 

Bước 3: Click lựa chọn vào cảnh. Sau đó, thực hiện click chọn vào ô văn bản trong 

khung chứa video sản phẩm vào thay đổi nội dung cho phù hợp.  

 

Bước 4: Khi chọn vào cảnh, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện 2 tab mới có tên là Video 

tools dùng để chỉnh sửa nền và Text Tools dùng để chinh sửa ô văn bản và các thuộc 

tính chỉnh sửa cho từng phần cụ thể như sau: 

Trong mục Video tools/Edit:  

● Background color: Màu nền của cảnh. 

● Duration: Thời gian cảnh chứa dòng chữ xuất hiện. 
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Trong mục Text Tools/Format: 

● Mục Font, Paragraph: Hiệu chỉnh các thuộc tính cho ô văn bản. 

● Edit Text: Thay đổi nội dung ô văn bản. 

● Background color: Màu nền của cảnh. 

● Start time: Thời gian xuất hiện của ô văn bản. 

● Text duraition: Khoảng thời gian ô văn bản xuất hiện. 

● Effects: Bao gồm các hiệu ứng cho ô văn bản. 

 

Thực hiện điều chỉnh các thuộc tính cho phù hợp với video. 

- Chèn văn bản vào cảnh đã có sẵn 

Khi muốn chèn văn bản vào cảnh video, hình ảnh đã có sẵn, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Trên khung thời gian, di chuyển thanh thời gian đến vị trí trên video cần chèn 

văn bản. 

Bước 2: Trên thanh công cụ, trong tab Home, lựa chọn mục Caption -> Một ô văn bản 

xuất hiện tại vị tri của thanh thời gian trên khung thời gian. 

Bước 3: Trong vùng chứa sản phầm kết quả, thực hiện chỉnh sửa nội dung của ô văn 

bản. 

Bước 4: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Text Tool/Format. Sau đó thực hiện điều 

chỉnh như đã thực hiện với văn bản trong phần chèn một cảnh chưa văn bản. 

Sau khi hoàn thiện trê cảnh sẽ xuất hiện ô văn bản tương ứng. 

d. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh  

Sau khi chính sửa video, các cảnh bao gồm video và hình ảnh sẽ được sắp xếp 

nối tiếp với nhau trên khung thời gian. Tuy nhiên, giữa các cảnh sẽ nối với nhau liên 

tiếp tạo sự tách rời giữa các cảnh trong video. Do đó, cần thực hiện đặt các hiệu ứng 

chuyển cảnh tại các vị trí giao phù hợp để tạo sự hấp dẫn hơn cho video với các thao 

tác cụ thể như sau: 

Bước 1: Trên khung thời gian, lựa chọn cảnh cần thực hiện chèn hiệu ứng chuyển cảnh 

đầu cảnh. 
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Bước 2: Trên thanh công cụ, lựa chọn tab Animations. 

Bước 3: Trong mục Transitions, lựa chọn kiểu hiệu ứng chuyển cảnh phù hợp và thực 

hiện điều chỉnh phần thời gian hiệu ứng (Duration) cho phù hợp. 

 

Có thể thực hiện chọn Apply to all để áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ các phân cảnh còn 

lại trong video. 

2.4.3.4. Xuất bản video 

Công cụ Window Movie Maker hỗ trợ nhiều kiểu định dạng xuất video khác nhau tùy 

thuộc vào nhu cầu của người dùng với thao tác thực hiện rất nhanh chóng.  

Bước 1: Trên thanh công cụ, lựa chọn nút Save movie. 

Bước 2: Lựa chọn kiểu định dạng phù hợp với nhu cầu (mặc định sẽ là Recommended 

for this project) 

 

Bước 3: Một hộp thoại hiện lên. Thực hiện chọn vị trí lưu sản phẩm xuất ra. 

Bước 4: Click chọn nút Save để chương trình tiến hành xuất sản phẩm. 

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình sẽ chạy tiến trình xuất sản phẩm. Sau khi 

hoàn thành, sản phẩm sẽ được đặt ở vị trí đã chọn để lưu ở bước 3. 
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Chương 

3 

 

 

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN BẰNG TRẮC NGHIỆM 

Kiểm tra đánh giá là cách để có thể biết được lượng kiến thức mà học sinh đã 

nắm được qua các buổi học. Những bài kiểm tra ngắn giúp giáo viên có thể có những 

thay đổi cần thiết góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Sự phát triển của công nghệ 

thông tin, mạng internet đã hỗ trợ đảm bảo tính khách quan, công bằng cho việc đánh 

giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh có thể làm bài trắc nghiệm trên 

máy tính hoặc các thiết bị di động thông minh có kết nối internet mọi lúc, mọi nơi. 

Ngoài hình thức kiểm tra trên giấy thì trắc nghiệm khách quan còn được tổ chức trên 

phần mềm trực tuyến, các ứng dụng công nghệ thông tin như Google Biểu mẫu, Quizz, 

Kahoot... Trắc nghiệm khách quan được sử dụng trong kiểm tra/thi kết thúc các môn 

học, đồng thời còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác như kiểm soát tự học, kiểm 

tra bài cũ cho học sinh. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức xây dựng bài 

kiểm tra trắc nghiệm khách quan và các bước trong tổ chức đánh giá trắc nghiệm khách 

quan thông qua ba ứng dụng gồm Google Biểu mẫu, Quizz, và Kahoot khi thực hiện 

kiểm soát tự học, kiểm tra bài cũ, kiểm tra quá trình. 

3.1. Kiểm tra đánh giá sử dụng Google biểu mẫu 

3.1.1 Giới thiệu công cụ Google biểu mẫu 

Google Biểu mẫu là một trong những công cụ rất hữu ích có thể được sử dụng 

để hỗ trợ quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá được cung cấp miễn phí bởi Google. 

Giáo viên có thể dùng Google Biểu mẫu để cho các học sinh đăng ký đề tài làm nhóm, 

khảo sát ý kiến, kiểm tra chấm điểm tự động và rất nhiều ưu điểm khác nữa. Trong phần 

này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Google Biểu mẫu để tạo bài kiểm tra tự động 

chấm điểm và một số kỹ thuật trong quá trình sử dụng. 

Để sử dụng Google Biểu mẫu chúng ta phải có tài khoản Google ví dụ như tài 

khoản email @gmail.com.  

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com/ và đăng nhập với tài 

khoản cá nhân. Ví dụ, chúng ta nhập địa chỉ email: thodx@hnue.edu.vn  

https://mail.google.com/
mailto:thodx@hnue.edu.vn
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Bước 2. Tại biểu tượng Google Apps, chọn Drive 

    

Bước 3. Tiếp theo, chọn Mới và chọn Google Biểu mẫu. 
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Quy trình thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá sử dụng Google Biểu mẫu gồm 

các phần sau: 

1. Tạo bài kiểm tra sử dụng Google Biểu mẫu 

2. Mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

3. Xem kết quả các câu trả lời của học sinh 

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn các bước của quy trình này. 

3.1.2. Hướng dẫn sử dụng Google Biểu mẫu 

3.1.2.1. Hướng dẫn tạo bài kiểm tra 

Bước 1. Sau khi chọn Google Biểu mẫu, một giao diện rất đơn giản được hiện ra, tại 

đây chúng ta bắt đầu thiết kế bài kiểm tra của mình. 
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Các loại “câu hỏi” trong Google Biểu mẫu: 

● Trả lời ngắn: Đây là dạng câu hỏi trả lời bằng văn bản ngắn. 

● Đoạn: Dạng câu hỏi trả lời bằng văn bản dài. 

● Trắc nghiệm: Dạng câu hỏi có 1 đáp án đúng 

● Hộp kiểm: Dạng câu hỏi có nhiều hơn 1 đáp án đúng. 

● Menu thả xuống: Dạng câu hỏi có 1 đáp án đúng nhưng chọn đáp án từ danh 

sách thả xuống 

● Tải tệp lên: Cho phép tải file lên khi bấm vào nút. 

● Phạm vi tuyến tính: Dạng câu hỏi yêu cầu các phản hồi phải xếp hạng, theo mặc 

định từ một đến 5. Giáo viên nên chọn nhãn cao nhất vào thấp nhất theo hướng 

dẫn. Một câu hỏi ví dụ có thể là “Đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên về bài 

hướng dẫn này?” Nhãn số 1 là “Rất không hài lòng” và 5 là “Rất hài lòng”. 

● Lưới trắc nghiệm: Dạng câu hỏi trắc nghiệm mà mỗi dòng hoặc mỗi cột chỉ được 

chọn 1 đáp án, tùy thuộc vào cài đặt của giáo viên. 

● Lưới hộp kiểm: Dạng câu hỏi hàng cột nhưng có nhiều hơn 1 đáp án đúng ở mỗi 

dòng hoặc mỗi cột. 

● Ngày: Dạng câu hỏi mà đáp án là dạng ngày tháng 

● Giờ: Dạng câu hỏi mà đáp án là dạng giờ. 

Bước 2. Với mỗi câu hỏi, chọn Đáp án để chỉ định rõ đáp án đúng 
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Bước 3. Một số tùy chọn 
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Bước 4. Cài đặt – Sau khi tạo xong phần câu hỏi cho đề kiểm tra, chúng ta bấm chọn 

Cài đặt để cấu hình cho bài kiểm tra của mình 

 

Chọn bật chế độ Đặt làm bài kiểm tra; chọn Công bố điểm là Ngay sau mỗi lần nộp 

để học sinh có thể biết điểm ngay, hoặc chọn Sau đó, sau khi đánh giá thủ công. 
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Chúng ta có thể chọn tắt chế độ Câu trả lời sai, Câu trả lời đúng nếu không 

muốn công danh sách các câu mà học sinh trả lời sai hoặc đúng. Ngược lại, chọn bật 

chế độ nếu muốn thông báo cho học viên biết câu nào làm sai, hoặc câu nào làm đúng. 

 

 

Chọn Bật chế độ Thu thập địa chỉ email để chắc chắn học sinh đăng nhập qua đúng 

địa chỉ email; Tắt chế độ Cho phép chỉnh sửa câu trả lời nếu không muốn học sinh 

chỉnh sửa lại câu trả lời; Bật chế độ Giới hạn ở 1 lần trả lời để đảm bảo học sinh không 

làm đi làm lại nhiều lần. 
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Chọn Bật chế độ Xáo trộn thứ tự của câu hỏi để mỗi học sinh có một bộ câu hỏi sinh 

ngẫu nhiên. 

3.1.2.2. Hướng dẫn mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

Bước 1. Chọn biểu tượng Gửi  

 

Bước 2. Chọn biểu tượng Link (liên kết) để chia sẻ bài kiểm tra dưới dạng 1 liên kết, 

chọn Rút ngắn URL để link chia sẻ được gọn gàng hơn, chọn Sao chép để sao chép 

link và dán vào email hoặc 1 công cụ nhắn tin nào đó mà chúng ta dùng để liên lạc với 

học sinh 

 

 

Bước 3. Đối với vai trò là học sinh, khi nhận được đường liên kết của Giáo viên, học 

sinh sẽ bắt đầu làm bài trắc nghiệm. 
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3.1.2.3.Hướng dẫn xem câu trả lời 

Bước 1. Chọn Câu trả lời để xem tất cả các câu trả lời của học sinh 
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Bước 2. Chọn tạo bảng tính để xuất file tổng hợp kết quả  
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Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra để gửi cho học sinh làm. 

3.2. Kiểm tra đánh giá sử dụng Quizizz 

3.2.1 Giới thiệu công cụ Quizizz 

Quizizz là một trong những công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học khá 

nổi tiếng và được nhiều giáo viên sử dụng rất hiệu quả. Tài khoản Quizizz cũng được 

tạo để sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn truy cập không hạn chế tới kho tài 

nguyên của Quizizz, giáo viên của thể nâng cấp để sử dụng tài khoản loại super với giá 

chỉ 2$/tháng. 

 

Sử dụng Quizizz chúng ta có thể: 

● Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng 

như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh 

● Quizizz cho phép giáo viên tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo 

lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá. 

● Cho phép học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên 

Quizizz vào cùng một thời điểm do giáo viên quy định; hoặc hoàn tất bài 

kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn giáo viên quy định. 

● Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả 

lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh 

Bước 1. Truy cập vào đường link: https://quizizz.com/ để đăng ký tài khoản miễn phí. 

Sau đó chọn Sign Up để tạo mới 1 tài khoản. 
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Bước 2. Tại đây chúng ta điền email cá nhân hoặc có thể sử dụng Gmail để đăng ký. 

 

Bước 3. Tiếp đến chọn As a Teacher trong màn hình I’m using Quizizz… 
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Bước 4. Vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản 1 cách nhanh chóng. 

 

Quy trình thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá sử dụng Quizz gồm các phần sau: 

1. Tạo bài kiểm tra sử dụng Quizz 

2. Mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

3. Xem kết quả các câu trả lời của học sinh 

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn các bước của quy trình này. 
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3.2.2. Hướng dẫn sử dụng Quizizz 

3.2.2.1. Hướng dẫn tạo bài kiểm tra 

Bước 1. Để tạo 1 bài kiểm tra, chúng ta chọn vào Create tại trang chủ 

 

Bước 2. Tiếp theo chúng ta nhập Tên bài kiểm tra và chọn Môn học cần kiểm tra rồi 

chọn Next 

 

Bước 3. Tiếp theo, lựa chọn loại câu hỏi cần sử dụng 
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● Multiple choice: Câu hỏi trắc nghiệm 

● Checkbox: dạng trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời. 

● Fill – in – the – Blank: Điền vào chỗ trống 

● Poll: Dạng survey thu thập thông tin, ý kiến học sinh. 

● Open- Ended: Dạng câu hỏi mở. 

Bước 4. Chọn 1 dạng câu hỏi phù hợp, giả sử ở đây chúng ta chọn Multiple choice (vào 

bên trong chúng ta vẫn có thể chọn lại được) 

 

● Bấm Option để thay đổi loại câu hỏi 

● Bấm f(x) để chèn công thức toán học cho câu hỏi hoặc đáp án 
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● Bấm Add image  để thêm ảnh vào câu hỏi hoặc đáp án 

● Bấm vào nút  chọn đáp án đúng. 

● Bấm Add answer option: để thêm một phương án trả lời. 

● Bấm Time allotted to solve this question  để thiết lập thời 

gian trả lời cho câu hỏi (thấp nhất là 5 giây và cao nhất là 15 phút) 

● Bấm SAVE để lưu câu hỏi 

Như vậy là chúng ta đã sử dụng Quizizz để tạo xong 1 câu hỏi. Chúng ta có thể tiếp tục 

lựa chọn các loại câu hỏi để tạo thêm câu hỏi mới cho bài kiểm tra. 

Bước 5. Bây giờ chúng ta hãy thử tạo tiếp 1 dạng câu hỏi nữa. Chọn Checkbox để xem 

cách tạo câu hỏi có gì khác với loại Multiple choice không? 

 

Tại đây chúng ta cũng đặt tên cho câu hỏi tại ô Write your question here: Thêm 

đáp án đúng tại ô Answer; Thiết lập thời gian trả lời cho câu hỏi; và bấm nút Save để 

lưu câu hỏi. 

Bước 6. Cài đặt bài kiểm tra. Sau khi hoàn thành các câu hỏi cho bài kiểm tra ta chọn 

Publish để xuất bản bộ câu hỏi với một số cài đặt 
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● Add a title Image: Thêm ảnh cho tiêu đề của bài kiểm tra 

● Select language: Chọn ngôn ngữ cho bài kiểm tra 

● Select grades: Chọn đối tượng học sinh từ lớp mấy đến lớp mấy. 

● Who can see this quiz: Thiết lập cho phép hoặc ko cho phép người khác nhìn 

thấy bài kiểm tra. 

 

Như vậy là chúng ta đã biết cách để tạo bài kiểm tra. Bây giờ hãy mời học sinh vào 

làm bài kiểm tra. 

3.2.2.2. Hướng dẫn mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

Bước 1. Mời học sinh tham gia bài kiểm tra. Để mời học sinh tham sử dụng Quizizz và 

gia bài kiểm tra, bấm chọn Start a live quiz (Chơi trực tiếp) hoặc Assign homework 

(Giao bài tập)  
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Bước 2. Khi chọn Start a live quiz (Chơi trực tiếp). Giáo viên tiếp thục chọn 3 hình 

thức chơi  

● Teams: Đội nhóm (thường tổ chức trên lớp)  

● Classic: kiểu truyền thống mỗi người chơi trên 1 thiết bị (rất phù hợp với dạy 

online hiện nay)  

● Test: Thực hiện bài kiểm tra một cách nghiêm túc, yêu cầu đăng nhập để làm 

bài. 

Chúng ta hãy chọn hình thức tổ chức phù hợp với lớp học của mình. Giả sử ở đây chúng 

ta chọn Classic; rồi chọn Continue để tiếp tục 

 

Bước 3. Khi đó có 2 cách để mời học sinh tham gia. 

● Yêu cầu học sinh truy cập trang web joinmyquiz.com và sau đó nhập mã code 

để vào game 

● Bấm chọn or share via… để chia sẻ đường link với học sinh. 

 

Sau đó, bấm chọn Start để bắt đầu chơi 
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a. Hướng dẫn xem câu trả lời 

Trên màn hình của chúng ta sẽ hiển thị kết quả thực tế làm bài của học sinh một 

cách hết sức trực quan, sinh động. 

 

Như thế là chúng ta đã biết cách sử dụng và tổ chức một bài kiểm tra cho học 

sinh trên Quizizz.com. Hy vọng công cụ này sẽ giúp giáo viên có thêm một lựa chọn 

nữa trong thư viện các công cụ kiểm tra đánh giá của mình.  

3.3. Kiểm tra đánh giá sử dụng Kahoot 

3.3.1 Giới thiệu công cụ Kahoot 

Kahoot! là một công cụ dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và có 

thể hỗ trợ nhiều người chơi một lúc. Trong quá trình sử dụng Kahoot để tổ chức trò 

chơi, Kahoot sẽ thông báo kết quả trực tuyến để tăng độ hấp dẫn cho phần thi trắc 

nghiệm. 

Việc đăng ký tài khoản Kahoot! khá dễ dàng. Tài khoản miễn phí của Kahoot! 

cung cấp các chức năng cơ bản, cho phép tối đa 50 người chơi cùng lúc. Giáo viên có 

thể lựa chọn mua các gói cao hơn với nhiều tính năng hơn theo bảng giá trong hình dưới 

đây: 
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3.3.1.1. Tạo lập phòng chơi trắc nghiệm  

Bước 1. Truy cập vào trang https://kahoot.com/. Tạo tài khoản bằng cách chọn Sign up 

for free! 

 

Sau đó, chọn loại tài khoản, ví dụ Teacher. 

 

 

Tiếp tục, có thể đăng nhập qua tài khoản Microsoft hoặc Google mail. 
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Tiếp theo, chọn gói Basic (Free), bấm chọn Continue for free để hoàn thành việc tạo 

tài khoản cá nhân 
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Tiếp theo, chúng ta điền một số thông tin, chọn Save and continue để tiếp tục 
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Đến đây, chúng ta đã hoàn thành quá trình tạo tài khoản miễn phí với Kahoot! 

Quy trình thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá sử dụng Kahoot gồm các phần sau: 

1. Tạo bài kiểm tra sử dụng Kahoot 

2. Mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

3. Xem kết quả các câu trả lời của học sinh 

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn các bước của quy trình này. 

3.3.2. Hướng dẫn sử dụng Kahoot 

3.3.2.1. Hướng dẫn tạo bài kiểm tra 

Bước 1: Sau khi đăng nhập xong, màn hình chính sẽ hiện ra. Chọn biểu tượng  để 

tạo một bài trắc nghiệm. 

 

 

 

Bước 2: Chọn thể loại Kahoot mà giáo viên muốn tạo. Tại bài hướng dẫn này chúng ta 

chọn Quiz 
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● Bấm vào nút  chọn đáp án đúng. 

● Bấm để thêm nội dung media 

● Bấm  để thêm câu hỏi nữa 

● Bấm  để hoàn thành quá trình tạo bài kiểm tra 

Tiếp theo, chúng ta hoàn thành một số thông tin gồm Tiêu đề và Mô tả cho bài kiểm 

tra. Chọn Continue để tiếp tục. 
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Như thế là chúng ta đã biết cách để tạo bài kiểm tra. Bây giờ hãy mời học sinh vào 

làm bài kiểm tra. 

3.3.2.2. Hướng dẫn mời học sinh tham gia bài kiểm tra 

Bước 1. Chọn Library để vào thư viện các bài kiểm tra chúng ta đã tạo ra trước đây. 

Bấm chọn Play vào đúng bài kiểm tra chúng ta muốn bắt đầu. 

 

Bước 2. Tiếp theo, lựa chọn cách chơi: 

● Teach (For virtual classrooms): để chơi trực tiếp cùng nhau với những học sinh 

khác trong lớp học 

● Assign (For self-paced learning): để giao bài cho học sinh 
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Bước 3. Chúng ta chọn Teach sẽ xuất hiện hai lựa chọn:  

● Classic: Kiểu trắc nghiệm 1:1 truyền thống.  

● Team mode: Chơi đội nhóm 

 

 

 

Bước 4. Website sẽ chuyển hướng đến trang chờ người chơi. Đợi số người chơi đủ, 

nhấn START để bắt đầu 
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3.3.2.3. Hướng dẫn xem câu trả lời 

Trên màn hình của chúng ta sẽ hiển thị kết quả thực tế làm bài của học sinh một 

cách hết sức trực quan, sinh động. 

 

Như thế là chúng ta đã biết cách sử dụng và tổ chức một bài kiểm tra cho học 

sinh trên Kahoot. Hy vọng công cụ này sẽ giúp giáo viên có thêm một lựa chọn nữa 

trong thư viện các công cụ kiểm tra đánh giá của mình.  
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Chương 

4  

CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

4.1. Dạy học trực tuyến sử dụng Zoom 

4.1.1. Giới thiệu công cụ 

Phần mềm zoom meeting là giải pháp cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình dựa trên 

đám mây giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tổ chức và triển khai các lớp học trực tuyến 

từ bất cứ đâu, thậm chí ngay từ các thiết bị di động như smartphone, tablet. 

Một số ưu điểm của Zoom: 

- Chất lượng cuộc hội thoại tốt, ổn định. 

- Hỗ trợ các lớp học video trực tuyến, tin nhắn nhanh hoặc chia sẻ màn hình. 

- Phần mềm họp trực tuyến Zoom Cloud Meetings có thể kết giáo viên, mời giáo viên bè sử 

dụng thông qua Email. 

- Phần mềm họp trực tuyến Zoom Cloud Meetings có thể làm việc thông qua WiFi, 4G/LTE, 

và mạng 3G. 

- Hỗ trợ đa nền tảng, giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với giảng dạy trực tuyến. 

Giáo viên có thể lựa chọn giữa việc sử dụng Zoom trực tiếp trên trình duyệt, hoặc có 

thể tải ứng dụng họp trực tuyến Zoom về máy để sử dụng. 

Để truy cập Zoom, giáo viên có thể truy cập qua đường dẫn https://zoom.us/ để thấy 

giao diện trang chủ như hình dưới đây. 

 
 

https://zoom.us/
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Hoặc tải ứng dụng Zoom về thiết bị, giáo viên có thể truy cập 

https://zoom.us/download và chọn phiên bản phù hợp với thiết bị. Khi mở ứng dụng 

trên máy tính, giao diện ứng dụng hiện lên như sau: 

 

Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn dưới 2 hình thức: sử dụng Zoom trên 

trình duyệt và sử dụng ứng dụng Zoom. 

Zoom cung cấp hai hình thức dịch vụ: Có phí và trả phí. Người dùng trả phí có thể sử 

dụng nhiều dịch vụ và chức năng của zoom hơn so với người dùng miễn phí. 

Thông tin chi tiết về các gói dịch vụ, giáo viên có thể truy cập https://zoom.us/buy để 

mua trực tiếp hoặc thông qua zoom Việt Nam. Bảng giá các gói dịch vụ như sau: 

 

 

Một điểm lưu ý là giáo viên sử dụng địa chỉ email có tên miền edu (giáo dục) có thể 

được Zoom ưu tiên loại bỏ giới hạn 40 phút với tài khoản miễn phí mà không phải chịu 

thêm chi phí. Tuy nhiên, sau khi đăng ký, giáo viên sẽ phải chờ 72 tiếng (3 ngày) hoặc 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/buy
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lâu hơn để được loại bỏ giới hạn 40 phút nếu Zoom xác minh trường học của họ đủ điều 

kiện là trường học chính thức của hệ thống giáo dục. 

4.1.2. Các hình thức đăng ký, đăng nhập 

Việc sử dụng đầy đủ các tính năng của Zoom yêu cầu giáo viên cần có ít nhất một tài 

khoản (miễn phí hoặc trả phí). Ngoài việc sử dụng đầy đủ các chức năng của Zoom, 

giáo viên có thể theo dõi quá trình dạy học trực tuyến của mình. 

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký một tài khoản Zoom và cách đăng nhập 

vào tài khoản Zoom. 

4.1.2.1  Đăng ký 

a. Đăng ký trực tiếp qua ứng dụng Zoom 

● Bước 1: Giáo viên mở ứng dụng Zoom và chọn “Sign In”. 

● Bước 2: Giáo viên chọn “Sign Up” tại góc dưới bên phải của ứng dụng. 

● Bước 3: Tại đây, ứng dụng sẽ tự động mở trình duyệt mặc định đến đường dẫn 

https://zoom.us/signup 

● Để đến các bước tiếp theo, xin hãy xem phần đăng ký qua trình duyệt. 

b. Đăng ký qua trình duyệt 

● Bước 1: Trên trình duyệt, truy cập https://zoom.us 

● Bước 2: Chọn “Đăng ký, Đang miễn phí” tại góc trên bên phải trang Web. 

 
 

● Bước 3: Nhập ngày, tháng, năm sinh. 

● Bước 4: Nhập địa chỉ Email, địa chỉ Email này sẽ là tài khoản đăng nhập của 

giáo viên khi quá trình đăng ký hoàn tất. Màn hình sau khi hoàn tất sẽ như sau: 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/
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● Bước 5: Sau khi nhập địa chỉ email hợp lệ, giáo viên sẽ nhận một Email xác nhận 

tài khoản mới. 

 
 

● Bước 6: Chọn Kích hoạt tài khoản trong Email, trình duyệt sẽ chuyển hướng đến 

trang Web mới, cho phép giáo viên điền các thông tin cơ bản. 

 

 
 

● Bước 7 (Tùy chọn): Tại mà hình này, giáo viên nhập địa chỉ Email của công ty 

(trường học) để gửi lời mời đăng ký đến các thành viên khác. Có thể bỏ qua bước 

này. 
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Nếu giáo viên sử dung địa chỉ email của trường học (có tên miền edu), sau khi xác 

nhận thành công, giáo viên đăng nhập vào ứng dụng Zoom sẽ nhận được thông báo giới 

hạn 40 phút đã bị gỡ bỏ trên tài khoản của mình. 

4.1.2.2 . Đăng nhập 

a. Đăng nhập qua trình duyệt 

- Bước 1: Chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải trang Web. 

 
 

- Bước 2: Tại đây giáo viêncó thể chọn một trong 4 cách đăng nhập khác nhau: 

o Đăng nhập trực tiếp: Giáo viên nhập Email và mật khẩu đã đăng ký trước 

đó để đăng nhập Zoom 

o Đăng nhập qua SSO: Giáo viên nhập tên miền công ty (trường học) để 

đăng nhập qua SSO, yêu cầu đã có sẵn tên miền SSO 

o Đăng nhập qua Google: Giáo viên đăng nhập qua tài khoản Google để 

đăng nhập, yêu cầu tài khoản Google có sẵn. 

o Đăng nhập qua Facebook: Giáo viên đăng nhập qua tài khoản Facebook 

để đăng nhập, yêu cầu tài khoản Facebook có sẵn. 
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b. Đăng nhập qua ứng dụng 

- Bước 1: Mở ứng dụng Zoom 

- Bước 2: chọn Sign In. Cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra như sau: 

 
- Bước 3: Chọn một trong 4 cách đăng nhập khác nhau là đăng nhập bằng tài khoản 

đã đăng ký, bằng SSO, qua gmail hoặc qua Facebook tương tự với các cách đăng 

nhập qua trình duyệt. 

4.1.3. Quy trình sử dụng Zoom 

Zoom có một quy trình sử dụng đơn giản, dễ sử dụng. Dưới đây là một quy trình 

sử dụng Zoom cơ bản: 

1. Đăng ký/đăng nhập 

2. Tạo phòng họp trực tuyến 

3. Tham gia phòng họp trực tuyến 
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4. Điều hành phòng họp trực tuyến 

5. Lưu các báo cáo, Record phòng họp 

4.1.3.1. Tạo phòng họp Zoom 

a) Tạo phòng họp tức thì 

Giáo viên có thể tạo một phòng họp tức thì qua trình duyệt theo các bước sau đây: 

- Bước 1: Truy cập trang chủ Zoom trên trình duyệt 

- Bước 2: Đăng nhập theo cách thức đã trình bày ở trên để màn hình chính của Zoom 

hiện ra như dưới đây. 

 
- Bước 3: Tại trang chủ, chọn “Chủ trì một lớp học ” tại góc trên bên phải của trang 

chủ, có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn: Bật – tắt Video hoặc chỉ chia sẻ màn hình. 

Giáo viên cũng có thể tạo một phòng họp tức thì qua ứng dụng Zoom theo các bước 

sau: 

- Bước 1: Mở ứng dụng Zoom 

- Bước 2: Đăng nhập 

- Bước 2: Chọn New Meeting tại giao diện chính của ứng dụng 

4.1.3.2. Lên lịch phòng họp 

Giáo viên có thể lên lịch trước phòng họp trên trình duyệt. 

- Bước 1: Truy cập trang chủ Zoom trên trình duyệt 

- Bước 2: Đăng nhập 

- Bước 3: Chọn Tài khoản của tôi → Lớp học  

- Bước 4: Chọn “Lên lịch một lớp học ” và cài đặt các tùy chọn của lớp học được lên 

lịch 

Sau khi hoàn tất, chúng ta có giao diện hiển thị các cuộc họp được lên lịch như hình 

dưới đây. 
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Giáo viên có thể lên lịch trước lớp học trong ứng dụng Zoom. 

- Bước 1: Mở ứng dụng Zoom 

- Bước 2: Đăng nhập 

- Bước 3: Chọn “Schedule” tại giao diện chính của ứng dụng 

- Bước 4: Cài đặt các tùy chọn của lớp học được lên lịch 
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4.1.3.3. Thiết lập phòng họp Zoom 

Mỗi phòng họp Zoom có các thiết lập riêng, một số thiết lập có thể cài đặt khi lên lịch 

một phòng họp trực tuyến. 

Các thiết lập lên lịch phòng họp Zoom: 

- Topic: 

o Tên buổi họp 

o Start: Thời gian bắt đầu, gồm ngày tháng, thời gian 

o Duration: Thời lượng buổi họp 

o Recurring Meeting: Buổi học định kỳ (cố định). Khi chọn mục này thì ID 

buổi họp học sinh/học sinh hay nhân viên không cần phải nhập ID mỗi lần 

tham gia buổi học. 

o Time Zone: Chọn múi giờ 

- Meeting ID: Thiết lập ID ngẫu nhiên hoặc ID riêng của giáo viên 

- Security: Thiết lập các tùy chọn bảo mật cho lớp học  

- Passcode (có hoặc không): tạo Passcode cho lớp học, giáo viên cần nhập đúng 

Passcode để tham gia lớp học  

- Waiting Room: Thiết lập phòng chờ cho lớp học, học sinh sau khi nhập đúng ID và 

Passcode (nếu có) thì sẽ được đưa vào phòng chờ, giáo viên có thể cho phép tham 

gia lớp học. 
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- Video: Tùy chọn bật/tắt Video cho giáo viên và học sinh khi bắt đầu lớp học (có thể 

thay đổi khi lớp học đang diễn ra) 

- Calendar: Thiếp lập thông báo trên lịch cho lớp học  

- Advanced: Tùy chọn nâng cao cho lớp học  

o Cho phép tham gia lớp học mọi lúc 

o Tắt mic của học sinh khi vào phòng họp 

o Tự động Record lớp học và lưu trên máy của giáo viên 

o Cho phép hoặc cấm giáo viên từ quốc gia/vùng lãnh thổ nhất định. 

 

4.1.3.4. Vận hành phòng họp Zoom 

Khi lớp học bắt đầu, giáo viên có thể thay đổi các thiếp lập cho lớp học. Người 

giam gia cũng có thể thay đổi một số thiết lập, nhưng bị hạn chế so với giáo viên. 

a. Âm thanh và video 

Giáo viên và học sinh đều có thể tùy chỉnh Âm thanh vào Video của mình như hình 

dưới đây: 
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Mute/Unmute: Giáo viên tắt/bật micro của mình trong phòng họp, có thể chọn nút múi 

tên hướng lên trên ở góc nút để vào tùy chọn micro. 

Video: Giáo viên thiết lập Video của mình trong phòng họp 

b. Bảo mật phòng họp 

Thiết lập bảo mật cho phòng họp Zoom, chức năng này chỉ người chủ trì (host) mới có 

thể sử dụng. Để thiết lập bảo mật, giáo viên chọn vào Security trên màn hình điều khiển. 

 

Tại đây giáo viên có thể thiết lập các thông tin sau: 

- Lock Meeting: Khóa phòng họp, không cho phép học sinh mới vào phòng họp 

- Enable Waiting Room: Thiết lập phòng chờ 

- Hide Profile Pictures: Ẩn hình nền của mọi người trong phòng họp 

- Allow participants to: Thiết lập các hoạt động học sinh  có thể sử dụng 

o Share screen: Chia sẻ màn hình 

o Chat: Nói chuyện 

o Rename Themselves: Tự thay đổi tên 

o Umute Themselves: Tự mở Micro 

o Start Video: Tự bật Video 

- Suspend Participants Activites: Cấm tất cả hoạt động của học sinh  
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c. Record 

Giáo viên có thể Record lại lớp học để có thể xem lại lớp học sau đó. Khi bắt 

đầu Record, tạm ngưng hoặc dừng Record sẽ có thông báo tới tất cả thành viên trong 

lớp học. Chức năng này chỉ có giáo viên có thể thực hiện. 

Với các tài khoản miễn phí, giáo viên lớp học chỉ có thể lưu trên máy. Còn với các tài 

khoản trả phí, giáo viên có thể lưu trên hệ thống lưu trữ đám mây của Zoom. 

d. Chia sẻ nội dung 

Trong lớp học, giáo viên có thể chia sẻ nội dung sau: 

o Toàn bộ màn hình nền hoặc màn hình điện thoại 

o Một hoặc nhiều ứng dụng cụ thể 

o Một phần của màn hình  

o Nội dung từ máy ảnh thứ hai 

o Bảng trắng 

o Một video được lưu trữ cục bộ 

o Âm thanh thiết bị 

o màn hình iPhone / iPad 

Lưu ý: 

- Giáo viên có thể vô hiệu hóa tính năng chia sẻ nội dung của học sinh trong phần 

Bảo mật phòng họp. 

- Với các tài khoản miễn phí, khi lớp học được tạo, cài đặt mặc định chỉ có giáo viên 

mới có thể chia sẻ nội dung. 

Để chia sẻ nội dung, giáo viên chọn  trong bảng điều khiển lớp học. Giáo viên 

có thể chia sẻ một trong 3 lựa chọn: Cơ bản, nâng cao và chia sẻ tệp. 

Cơ bản: Chia sẻ toàn bộ màn hình, hoặc một sửa sổ cụ thể 

o Chia sẻ bảng trắng 

o Chia sẻ màn hình Iphone/Ipad 

 

Nâng cao: Giáo viên chọn vào tab nâng cao (Advanced) để màn hình chia sẻ nâng cao 

hiện ra như dưới đây. 
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- Trình chiếu Powerpoint thành hình nền ảo: Cho phép sử dụng bản trình bày trình 

chiếu làm nền ảo của mình, cung cấp bản trình bày phong phú hơn. 

  
- Chia sẻ một phần màn hình: Chia sẻ một phần màn hình của người chia sẻ, được 

biểu thị bằng đường viền màu xanh lá cây. Đường viền có thể được điều chỉnh trong 

quá trình chia sẻ bằng cách nhấp và kéo bất kỳ cạnh hoặc góc nào.  

-  
- Âm thanh máy tính: Chỉ chia sẻ âm thanh máy tính (loa đã chọn trong cài đặt âm 

thanh). Chọn mũi tên xuống  ở bên phải của tùy chọn Âm thanh Máy tính để xem 

các tùy chọn âm thanh và chuyển đổi giữa âm thanh Mono và Stereo. 

  
- Video: Chia sẻ nội dung video qua trình phát video của Zoom. 

 
- Nội dung từ Camera thứ 2: Chia sẻ camera phụ được kết nối với máy tính. Ví dụ: 

máy ảnh tài liệu hoặc máy ảnh tích hợp trên máy tính xách tay.. 

o  

 

Chia sẻ tệp 

Chia sẻ tệp từ dịch vụ chia sẻ của bên thứ ba như Google Drive hoặc Microsoft 

OneDrive. Giáo viên cần làm theo lời nhắc trên màn hình để đăng nhập vào dịch vụ của 

bên thứ ba và cấp quyền truy cập vào Zoom. (tùy chọn) Bật các tính năng này, nằm ở 

góc dưới bên trái của cửa sổ chia sẻ. Cửa sổ chia sẻ sẽ hiện ra như hình dưới. 
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- Chia sẻ âm thanh: Nếu chọn tùy chọn này, mọi âm thanh do máy tính của người 

chia sẻ sẽ được chia sẻ trong lớp học. Chọn mũi tên xuống ngay bên phải của tùy 

chọn Share Sound để chuyển đổi giữa các tùy chọn âm thanh Mono và Stereo (độ 

trung thực cao). 

- Tối ưu hóa cho video clip: Chọn tùy chọn này nếu chia sẻ video clip ở chế độ toàn 

màn hình. Không kiểm tra điều này nếu không muốn vì nó có thể làm cho màn hình 

được chia sẻ bị mờ. 

- Chia sẻ với các phòng nhỏ: Cho phép giáo viên hoặc người đồng tổ chức chia sẻ 

màn hình của họ từ phiên chính trực tiếp vào tất cả các phòng Breakout. 

Khi quá trình chia sẻ được bắt đầu và 80% thiết bị xác nhận nhận được màn hình 

chia sẻ, người chia sẻ sẽ thấy biểu ngữ thông báo cho biết “Người tham gia hiện có thể 

nhìn thấy màn hình được chia sẻ của bạn” hoặc bất kỳ thứ gì người chia sẻ đã chọn để 

chia sẻ. 

e. Chia sẻ màn hình 

Khi giáo viên bắt đầu chia sẻ màn hình của mình, các chức năng điều khiển lớp học 

sẽ chuyển vào một menu mà giáo viên có thể kéo xung quanh màn hình của mình. 

Lưu ý: Một số tùy chọn được nêu chi tiết bên dưới có thể không hiển thị do các hạn 

chế của quản trị viên tài khoản hoặc tính năng này chỉ hiển thị với người tổ chức lớp 

học hoặc người đồng tổ chức. 

 

Ảnh 20 - Menu điều khiển 

- Tắt tiếng / Bật tiếng: Tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô. 

- Bắt đầu / Dừng Video: Bắt đầu hoặc dừng video trong lớp học. 

- Bảo mật: Truy cập các tùy chọn bảo mật trong lớp học.  

- Người tham gia: Xem hoặc quản lý những người tham gia (chỉ người được 

cấp quyền mới có thể quản lý). 
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- Nhấp vào mũi tên xuống mũi tên xuống để truy cập Mời để mời những người 

khác tham gia lớp học. 

- Bỏ phiếu: Cho phép tạo, chỉnh sửa và khởi động các cuộc thăm dò.  

- Chia sẻ mới: Bắt đầu chia sẻ màn hình mới. Người chia sẻ sẽ được nhắc chọn 

màn hình muốn chia sẻ lại. 

- Tạm dừng Chia sẻ: Tạm dừng màn hình được chia sẻ hiện tại. 

- Chú thích: Hiển thị các công cụ chú thích để vẽ, thêm văn bản, v.v. 

- Khác: 

o Chat: Mở chức năng Chat 

o Record: Bắt đầu Record 

o Thông tin lớp học: Hiển thị ID, máy chủ, mật mã, liên kết mời, ID 

người tham gia và trạng thái mã hóa của lớp học hiện tại.  

o Breakout Rooms: Bắt đầu breakout rooms. 

o Bật / tắt chú thích cho người khác: Cho phép hoặc ngăn người tham 

gia chú thích trên màn hình được chia sẻ. 

o Hiển thị / Ẩn Tên của Người chú thích: Hiển thị hoặc ẩn tên của 

những người tham gia khi họ đang chú thích trên một chia sẻ màn 

hình. Nếu được đặt để hiển thị, tên của người tham gia sẽ hiển thị 

nhanh bên cạnh chú thích của họ. 

o Ẩn / Hiển thị bảng điều khiển video 

o Ẩn / Hiện điều khiển lớp học nổi 

o Chia sẻ âm thanh  

o Tối ưu hóa cho video clip 

o Các tùy chọn Live trực tiếp 

o Kết thúc lớp học 

f. Chia sẻ bảng trắng 

Tính năng bảng trắng sẽ cho phép giáo viên chia sẻ bảng trắng và học sinh (nếu được 

phép) có thể chú thích trên đó. 
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Quy trình chia sẻ bảng trắng: 

- Nhấp vào Chia sẻ Màn hình  nằm trong thanh công cụ lớp học. 

- Nhấp vào Bảng trắng. 

 

- Nhấp vào Chia sẻ. 

- Các công cụ chú thích sẽ tự động xuất hiện, nhưng giáo viên có thể nhấn vào 

tùy chọn Bảng trắng trong điều khiển lớp học để hiển thị và ẩn chúng. 

- Sử dụng các điều khiển trang ở góc dưới cùng bên phải của bảng trắng để tạo 

các trang mới và chuyển đổi giữa các trang. 

- Lưu ý: Chỉ người tham gia hoặc máy chủ đã bắt đầu chia sẻ bảng trắng mới 

có quyền truy cập để tạo và chuyển trang. 

- Khi hoàn tất, giáo viên có thể nhấp vào Dừng Chia sẻ. 

Sử dụng công cụ trên màn hình chia sẻ hoặc bảng trắng: 

Sau khi chia sẻ màn hình hoặc bảng trắng, các điều khiển chú thích sẽ hiển thị. Nếu 

không thấy các công cụ chú thích, hãy nhấp vào Chú thích (nếu giáo viên đang chia sẻ 

màn hình của mình) hoặc Bảng trắng (nếu giáo viên đang chia sẻ bảng trắng). 

Trong khi xem màn hình được chia sẻ hoặc bảng trắng được chia sẻ, học sinh có thể 

nhấp vào View Options sau đó nhấp vào Annonate ở trên cùng. (nếu giáo viên đã cho 

phép sử dụng) 

 

Ảnh 22 - Các công cụ chú thích 

Lưu ý: Các tùy chọn Select, Spotlight, và Save chỉ khả dụng khi giáo viên chia se 

bảng trắng. 

- Mouse: Tắt các công cụ chú thích và chuyển sang con trỏ chuột. Nút này có 

màu xanh lam nếu các công cụ chú thích bị vô hiệu hóa. 

- Select (chỉ khả dụng nếu bắt đầu màn hình chia sẻ hoặc bảng trắng): 

Chọn, di chuyển hoặc thay đổi kích thước chú thích. Để chọn nhiều chú thích 

cùng một lúc, hãy nhấp và kéo chuột để hiển thị vùng chọn. 

- Text: Chèn văn bản. 

- Draw: Chèn đường thẳng, mũi tên và hình dạng. 
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Lưu ý: Để đánh dấu một khu vực của màn hình được chia sẻ hoặc bảng trắng, 

hãy chọn biểu tượng hình vuông hoặc hình tròn sau để chèn hình vuông hoặc 

hình tròn nửa trong suốt. 

 
- Stamp: Chèn các biểu tượng được xác định trước như dấu sao. 

- Spotlight / Arrow / Vanishing Pen: Biến con trỏ thành tiêu điểm hoặc mũi tên. 

- Spotlight (chỉ khả dụng nếu đã khởi động màn hình hoặc bảng trắng được chia sẻ): 

Hiển thị con trỏ chuột cho tất cả học sinh khi chuột ở trong khu vực được chia sẻ. 

Sử dụng điều này để chỉ các phần của màn hình cho các học sinh khác. 

- Arrow: Hiển thị một mũi tên nhỏ thay vì con trỏ chuột. Nhấp để chèn một mũi tên 

hiển thị tên. Mỗi lần nhấp tiếp theo sẽ loại bỏ mũi tên đã đặt trước đó. Có thể sử 

dụng tính năng này để chỉ ra các chú thích của mình cho những người tham gia khác. 

- Vanishing Pen (chỉ khả dụng nếu đã khởi động màn hình chia sẻ hoặc bảng trắng): 

Cho phép người trình bày chú thích trên bảng trắng hoặc màn hình được chia sẻ, chú 

thích sẽ biến mất trong vòng vài giây. 

- Eraser: Nhấp và kéo để xóa các phần của chú thích. 

- Format: Thay đổi các tùy chọn định dạng của các công cụ chú thích như màu sắc, 

độ rộng dòng và phông chữ. 

- Undo: Hoàn tác chú thích mới nhất. 

- Redo: Làm lại chú thích mới nhất đã hoàn tác. 

- Delete: Xóa tất cả các chú thích. 

- Save: Lưu màn hình / bảng trắng được chia sẻ và chú thích dưới dạng PNG hoặc 

PDF. 

g. Các tính năng khác 

Ngoài một số tính năng chính, Zoom còn một số tính năng khác khi phòng họp đang 

diễn ra. 

- Chat: 

o Cho phép các thành viên chat, thả biểu cảm, gửi tệp cho nhau. 

o Giáo viên có thể giới hạn các đối tượng chat với nhau. 

o Thành viên có thể sử dụng chức năng chat với các thành viên dưới sự cho 

phép của giáo viên. 
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- Reaction: Cho phép các thành viên trong lớp học thể hiện biểu cảm hoặc giơ tay. 

- Breakout Room: 

o Cho phép giáo viên chia phòng họp ra các phòng họp nhỏ hơn, tối đa lên đến 

50 phòng. 

o Giáo viên có thể chọn chia những học sinh lớp học thành các phòng riêng 

biệt tự động hoặc thủ công, hoặc họ có thể cho phép học sinh chọn và nhập 

các phòng tùy ý. Giáo viên có thể chuyển đổi giữa các phòng bất kỳ lúc nào. 

 

- Poll (bỏ phiếu): 
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o Cho phép giáo viên tạo các câu hỏi bỏ phiếu một lựa chọn hoặc nhiều lựa 

chọn cho các lớp học của mình.  

o Giáo viên có thể khởi động cuộc thăm dò trong lớp học của mình và thu thập 

phản hồi từ những người tham dự. Giáo viên cũng có thể tải xuống báo cáo 

thăm dò ý kiến sau lớp học. Các cuộc thăm dò cũng có thể được tiến hành ẩn 

danh. 

o Tính năng này chỉ dành cho giáo viên có tài khoản trả phí. 

o Học sinh có thể thực hiện bỏ phiếu qua thiết bị di động, nhưng giáo viên cần 

sử dụng máy tính để bàn để tạo một cuộc bỏ phiếu. 

o Giáo viên có thể tạo tối đa 25 cuộc bỏ phiếu với mỗi lớp học. 

o Quy trình mở khóa chức năng bỏ phiếu: 

o Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên có đặc quyền 

chỉnh sửa cài đặt tài khoản.  

o Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài 

đặt tài khoản.  

o Điều hướng đến phần ”Trong lớp học (cơ bản)” và mở khóa phần “Meeting 

Polls/Quizzes” 

 

- Quy trình thiết lập một cuộc bỏ phiếu (trình duyệt): 

o Đăng nhập vào trang chủ Zoom.  

o Đi tới trang Lớp học và nhấp vào lớp học đã lên lịch. 

o Cuộn xuống dưới cùng để tìm tùy chọn Thăm dò ý kiến.  

o Nhấp vào Thêm để bắt đầu tạo cuộc thăm dò.  

o Nhập tiêu đề và câu hỏi đầu tiên.  

▪ (Tùy chọn) Nhấp vào hộp kiểm Ẩn danh để đặt cuộc thăm dò ở chế 

độ ẩn danh, điều này sẽ giữ cho thông tin cuộc thăm dò của học 

sinh được ẩn danh trong lớp học và trong các báo cáo.  

▪ Chọn xem câu hỏi là một lựa chọn (học sinh chỉ có thể chọn một 

câu trả lời) hay nhiều lựa chọn (học sinh có thể chọn nhiều câu trả 

lời).  

o Nhập câu trả lời cho câu hỏi và nhấp vào Lưu ở dưới cùng. 

o  Nhấp vào Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi mới cho cuộc thăm dò cụ thể đó. 
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- Quy trình thiết lập một cuộc bỏ phiếu (ứng dụng): 

o Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn.  

o Bắt đầu một lớp học.  

o Bấm thăm dò ý kiến trong điều khiển lớp học.  

o Nhấp vào Thêm câu hỏi trên máy tính để bàn) hoặc Thêm cuộc thăm dò 

ý kiến (ứng dụng khách web). Giáo viên sẽ được chuyển hướng đến một 

trang web, tại đây có thể thêm các câu hỏi thăm dò ý kiến. Nhấp vào Thêm 

để bắt đầu tạo cuộc thăm dò. 

o  Nhập tiêu đề và câu hỏi đầu tiên.  

▪ (Tùy chọn) Nhấp vào hộp kiểm Ẩn danh để đặt cuộc thăm dò ở chế 

độ ẩn danh, điều này sẽ giữ cho thông tin cuộc thăm dò của học 

sinh được ẩn danh trong lớp học và trong các báo cáo. 

▪ Ở góc trên bên phải, chọn loại câu hỏi Lựa chọn duy nhất (học sinh 

chỉ có thể chọn một câu trả lời) hoặc Nhiều lựa chọn (học sinh có 

thể chọn nhiều câu trả lời).  

▪ Nhập câu trả lời cho câu hỏi và nhấp vào Lưu ở dưới cùng. 

▪ Để thêm câu hỏi mới, hãy nhấp vào Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi 

mới cho cuộc thăm dò cụ thể đó. 
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4.1.3.5. Lưu và chia sẻ 

a) Lưu giờ học 

Khi kết thúc Record, Zoom sẽ lưu 3 tệp:  

- “audio_only.m4a” tệp audio 

- “playback.m3u” tệp audio 

- “zoom_0.mp4” tệp video 

Với tài khoản miễn phí, record chỉ lưu trên máy cá nhân, với tài khoản trả phí, Record 

có thể lưu trên vùng lưu trữ đám mây của Zoom, giáo viên trả phí có thể chia sẻ các tệp 

Record đó. 

 

b) Lưu và chia sẻ các báo cáo 

- Zoom cho phép giáo viên lưu lại nhiều báo cáo khác nhau. Tuy nhiên một số báo 

cáo chỉ khả dụng đối với tài khoản trả phí. 

- Để truy cập vào các báo cáo, giáo viên thực hiện các bước sau: 
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o Bước 1: Truy cập và đăng nhập Zoom qua trình duyệt 

o Bước 2: Truy cập Tài khoản của tôi > Quản lý tài khoản > Các báo cáo 

- Các loại báo cáo cho thành viên: 

o Sử dụng: Tùy chọn Báo cáo sử dụng, cho phép giáo viên xem danh sách các 

lớp học, học sinh và biên bản lớp học cho các lớp học mà giáo viên đã tổ 

chức. 

o Lớp học: Tùy chọn Báo cáo lớp học cho phép giáo viên tìm kiếm Báo cáo 

đăng ký và Báo cáo thăm dò ý kiến cho lớp học. Chọn loại báo cáo giáo viên 

cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm lớp học, sau đó bấm Tạo.  

o Hội thảo trên web: Tùy chọn báo cáo Hội thảo trên web cho phép giáo viên 

tìm kiếm Báo cáo Đăng ký, Người tham dự, Hiệu suất, Hỏi và Đáp và Thăm 

dò ý kiến cho hội thảo trên web. Chọn loại báo cáo giáo viên cần, tìm kiếm 

theo phạm vi ngày để tìm hội thảo trên web và sau đó tạo báo cáo.  

o Lưu ý: Phải có giấy phép hội thảo trên web được chỉ định cho hồ sơ của mình 

để có quyền truy cập vào báo cáo hội thảo trên web. Quản trị viên sẽ có quyền 

truy cập vào tất cả báo cáo hội thảo trên web trên tài khoản mà không cần 

giấy phép hội thảo trên web. 

- Các loại báo cáo cho quản trị viên: 

o Tab báo cáo sử dụng: 

▪ Hàng ngày: Cho biết mức sử dụng trên toàn tài khoản cho mỗi ngày 

trong một tháng nhất định. Nó liệt kê những giáo viên mới, lớp học, 

học sinh và biên bản lớp học. Báo cáo này bao gồm mọi lớp học do 

giáo viên trong tài khoản tổ chức. 

▪ Máy chủ đang hoạt động: Hiển thị danh sách các lớp học và học sinh 

đang hoạt động trong một phạm vi thời gian cụ thể, lên đến một tháng. 

Lớp học đang hoạt động có nghĩa là lớp học đã được bắt đầu trong 

phạm vi thời gian được chỉ định. Học sinh đang hoạt động có nghĩa là 

học sinh đã tham gia ít nhất một lớp học trong phạm vi thời gian được 

chỉ định.  

▪ Máy chủ không hoạt động: Hiển thị danh sách giáo viên không tổ 

chức lớp học hoặc hội thảo trên web trong một khoảng thời gian cụ 

thể.  

▪ Sự kiện sắp tới: Hiển thị danh sách tất cả các lớp học sắp tới và hội 

thảo trên web trong khoảng thời gian đã chọn (bao gồm các lớp học 

định kỳ và hội thảo trên web). Chọn hộp để bao gồm các sự kiện không 

có thời gian cố định.  

▪ Lớp học: Cho phép giáo viên tìm kiếm Báo cáo đăng ký và Báo cáo 

thăm dò ý kiến cho lớp học do giáo viên trên tài khoản tổ chức. Chọn 

loại báo cáo giáo viên cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm lớp học, 

sau đó bấm Tạo cho báo cáo. 
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▪ Lưu ý: Khi lớp học hết hạn và bị Zoom xóa hàng loạt, tất cả các báo 

cáo liên quan sẽ vẫn có sẵn trong tối đa 12 tháng, ngoại trừ báo cáo 

đăng ký.  

▪ Hội thảo trên web: Cho phép giáo viên tìm kiếm Báo cáo Đăng ký, 

Người tham dự, Hiệu suất, Hỏi và Đáp và Thăm dò ý kiến cho hội thảo 

trên web do giáo viên trên tài khoản tổ chức. Chọn loại báo cáo giáo 

viên cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm hội thảo trên web và sau 

đó tạo báo cáo.  

▪ Lưu ý: Khi hội thảo trên web hết hạn và bị Zoom xóa hàng loạt, tất cả 

các báo cáo được liên kết sẽ vẫn có sẵn trong tối đa 12 tháng, mặc dù 

giáo viên vẫn phải có giấy phép hội thảo trên web để truy cập báo cáo 

hội thảo trên web. Quản trị viên vẫn có thể truy cập báo cáo hội thảo 

trên web cho toàn bộ tài khoản, ngay cả khi không có giấy phép hội 

thảo trên web.  

▪ Điện thoại: Cho phép giáo viên xem ai đã gọi đến các lớp học hoặc 

hội thảo trên web qua điện thoại và họ đã gọi đến số nào, số tiền đã 

được tính vào tài khoản Zoom của giáo viên và các chi tiết khác. 

▪ Ghi âm đám mây: Cho phép giáo viên tìm kiếm theo phạm vi ngày 

để xem việc sử dụng ghi âm đám mây trong một khoảng thời gian cụ 

thể, bao gồm cả lớp học nào đã được ghi lại và tệp nào đã được tạo. 

Việc sử dụng không phản ánh lượng bộ nhớ đám mây bổ sung đã được 

sử dụng mỗi ngày mà là tổng dung lượng bộ nhớ đám mây đã sử dụng. 

Ví dụ: nếu tài khoản của giáo viên có 20 GB bản ghi trên đám mây và 

giáo viên ghi thêm 1 GB bản ghi, báo cáo Bản ghi trên đám mây bây 

giờ sẽ hiển thị 21 GB.  

▪ Lưu ý: Báo cáo ghi trên đám mây chỉ khả dụng trong 6 tháng qua. Đối 

với Tài khoản chính là Người bán lại hoặc Nhà phân phối, chủ sở hữu 

và quản trị viên tài khoản có thể tăng phạm vi báo cáo lên đến 1 năm 

và tạo báo cáo cho nhiều tài khoản phụ. 

▪ Hệ thống Điện thoại: Hiển thị báo cáo sử dụng Điện thoại Thu phóng. 

▪ Hỗ trợ từ xa: Hiển thị việc sử dụng tính năng hỗ trợ từ xa trong 

khoảng thời gian được chỉ định, bao gồm ID lớp học, người đang cung 

cấp hỗ trợ từ xa và người đang nhận hỗ trợ từ xa. 

▪  Cho phép quản trị viên tạo báo cáo Thanh toán trong một khoảng thời 

gian cụ thể, cũng như nhận bảng phân tích thanh toán sử dụng của bộ 

phận. Điều này phải được kích hoạt bằng Thanh toán. Sau khi liên hệ 

với Billing, vui lòng đợi tối đa 3 ngày làm việc để tính năng này được 

bật. 

o Tab Báo cáo Hoạt động của người dùng 

▪ Nhật ký hoạt động: Cho phép giáo viên kiểm tra hoạt động của quản 

trị viên, chẳng hạn như các thay đổi đối với cài đặt Tài khoản và 

Nhóm, các thay đổi về phân công vai trò và giấy phép cho giáo viên, 
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các thay đổi đối với đăng ký trong Thanh toán và các thay đổi được 

thực hiện đối với cấu hình SSO, bao gồm các thay đổi do ánh xạ SSO 

và SAML của giáo viên thực hiện cấu hình.  

▪ Ảnh chụp nhanh cài đặt: Cho phép giáo viên xuất cài đặt tài khoản 

và nhóm sang tệp CSV. Điều này có thể hữu ích khi thử nghiệm các 

cấu hình cài đặt khác nhau và muốn có ảnh chụp nhanh các cài đặt mà 

giáo viên có thể muốn hoàn nguyên.  

▪ Đăng nhập / Đăng xuất: Cho phép giáo viên xem ai đã đăng nhập 

hoặc đăng xuất, địa chỉ IP của họ, nền tảng họ đang sử dụng và số 

phiên bản của họ nếu có.  

▪ Nhật ký hoạt động của hệ thống điện thoại: Cho phép giáo viên 

kiểm tra hoạt động của quản trị viên và giáo viên cụ thể đối với cấu 

hình Zoom Phone, chẳng hạn như thêm giáo viên mới, chỉ định gói 

gọi và thay đổi chính sách.  

▪ Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cho phép giáo viên xem thông tin về 

tuyên bố từ chối trách nhiệm được hiển thị khi giáo viên đăng nhập, 

tham gia lớp học / hội thảo trên web hoặc bắt đầu ghi âm. Báo cáo này 

sẽ hiển thị email giáo viên, loại tuyên bố từ chối trách nhiệm, nếu họ 

đồng ý hoặc từ chối tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại khách hàng của 

họ, ngày / giờ, kèm theo ID lớp học.  

▪ Học sinh được Báo cáo: Cho phép giáo viên xem những học sinh lớp 

học hoặc hội thảo trên web mà giáo viên đã báo cáo cho Zoom. Giáo 

viên cũng có thể gửi các báo cáo bổ sung cho Zoom. 

 

4.2. Dạy học trực tuyến sử dụng Google Meet 

4.2.1. Giới thiệu công cụ 

Google Meet là hệ thống học trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong 

bộ Google Workspace, do đó giáo viên và học sinh có thể sử dụng Google Meet để tổ 

chức các buổi học trực tuyến qua mạng với số lượng người tham gia đồng thời lên đến 

100 người. 
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Khác với Zoom, Google Meet chỉ có ứng dụng cho Smartphone, không có ứng dụng 

cho Desktop. Vì vậy giáo viên và học sinh sử dụng máy tính để bàn hoặc laptop sẽ sử 

dụng Google Meet trực tiếp trên trình duyệt. 

Giáo viên / học sinh có thể truy cập Google meet thông qua trình duyệt với đường dẫn 

https://meet.google.com/. 

 

Google Meet đi kèm các gói sử dụng trả phí tùy theo mục đích sử dụng. Giáo viên 

có thể sử dụng gói Workspace cá nhân với 7.99 USD mỗi tháng (~181.000 VNĐ) hoặc 

gói Workspace Enterprise, gói dịch vụ này thường dành cho một công ty hoặc một tập 

thể. Mỗi gói dịch vụ đi kèm với các tính năng bổ sung khác nhau. Thông tin chi tiết về 

giá, tính năng, bảo mật, hỗ trợ được phổ biến chi tiết tại đường dẫn 

https://apps.google.com/intl/en/meet/pricing/. 

Một số tính năng chính đối với mỗi gói dịch vụ như sau: 

         Gói dịch vụ Miễn phí 
Gói Workspace cá 

nhân 
Gói Workspace 

Enterprice 

Thời lượng lớp học 1: 1 
(tối đa) 

24 tiếng  24 tiếng 24 tiếng 

Thời lượng lớp học 
nhóm từ 3 người tham 

gia trở lên (tối đa) 
1 tiếng 24 tiếng 24 tiếng 

Người tham gia lớp học 
(tối đa) 

100 100 250 

Số lớp học Vô hạn Vô hạn Vô hạn 

 

Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng Google meet trên các thiết 

bị Desktop (máy tính để bàn, laptop). 

https://meet.google.com/
https://apps.google.com/intl/en/meet/pricing/


 

 

 

 
192 

 

4.2.2. Đăng ký và đăng nhập 

4.2.2.1. Đăng ký 

Google meet là dịch vụ của Google, vì vậy giáo viên cần có tài khoản Google để sử 

dụng dịch vụ. 

Quy trình tạo tài khoản Google: 

- Bước 1: Truy cập https://accounts.google.com/ trên trình duyệt 

- Bước 2: Chọn Tạo tài khoản, chọn “Cho bản thân tôi” 

  
- Bước 3: Điền các thông tin cần thiết 

o Điền họ và tên, tân người dùng 

o Điền và xác nhận mật khẩu 

o Tên người dùng đồng thời sẽ là tên đăng nhập, có đuôi mặc định là 

@gmail.com 

o Nếu đã có sẵn tài khoản Gmail, giáo viên / học sinh có thể sử dụng Gmail 

đó để tạo tài khoản 

o Sau khi điền đầy đủ các thông tin, giáo viên / học sinh chọn “Tiếp theo” 

- Bước 4: (tùy chọn) Xác nhận số điện thoài với tài khoản mới. bước này có thể 

chọn bỏ qua 

 

4.2.2.2. Đăng nhập 

Sau khi quá trình đăng ký hoàn tất, giáo viên / học sinh có thể đăng nhập thông qua 

đường dẫn https://accounts.google.com/signin. 

i. Bước 1: Nhập tài khoản Google hoặc số điện thoại (nếu đã xác nhận 

trong bước đăng ký) 

ii. Bước 2: Nhập mật khẩu 

https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/signin
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Sau khi quá trình đăng nhập hoàn tất, giáo viên / học sinh có thể bắt đầu sử dụng các 

dịch vụ của Google, bao gồm Google Meet. 

 

4.2.3. Hướng dẫn sử dụng Google Meet 

Google Meet có một quy trình sử dụng đơn giản, dễ sử dụng gồm các bước: 

- Đăng ký / đăng nhập 

- Tạo phòng học Meet 

- Điều hành phòng học Meet 

- Record, chia sẻ và báo cáo 

 

Giáo viên / học sinh có thể truy cập Google Meet từ trang chủ tài khoản Google 

bằng cách nhấp vào biểu tượng  tại góc trên bên phải trang web, hoặc truy cập trực 

tiếp qua đường dẫn https://meet.google.com/. 

 

4.2.3.1. Tạo phòng họp Google Meet 

a. Tạo phòng họp tức thì 

- Truy cập vào Google Meet. 

- Nhấp vào Lớp học mới. 

- Chọn một tùy chọn: 

https://meet.google.com/
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● Tạo một lớp học để sử dụng sau: 

o Để chia sẻ thông tin chi tiết về lớp học trong tương lai, hãy sao chép 

đường liên kết đến lớp học rồi chia sẻ với người tham gia. 

o Để trực tiếp bắt đầu lớp học bằng đường liên kết này, hãy dán đường 

liên kết vào một trình duyệt hoặc nhập đường liên kết vào trường 

“Nhập một mã hoặc đường liên kết” nhấp vào Tham gia. 

● Bắt đầu lớp học tức thì: Tạo lớp học mới và tham gia lớp học trực tiếp.  

● Lên lịch trong Lịch Google: Giáo viên sẽ được chuyển đến ứng dụng Lịch 

Google để lên lịch lớp học. 

 

b. Lên lịch phòng họp 

Khi tạo sự kiện trên Lịch Google, giáo viên có thể thêm đường liên kết đến cuộc họp 

video. 

● Người dùng Google Workspace: Giáo viên cũng có thể thêm số điện thoại vào 

sự kiện trên Lịch.  

● Người dùng Google Workspace Essentials: Giáo viên không thể lên lịch cuộc 

họp trong Lịch Google. 

Quan trọng: học sinh có thể chuyển tiếp đường liên kết đến cuộc họp cho người khác. 

Nếu một người không được mời tìm cách tham gia, thì một người tham gia cuộc họp 

của giáo viên phải chấp nhận yêu cầu của người đó. Đối với các cuộc họp do Tài khoản 

Google cá nhân tổ chức, chỉ người tạo cuộc họp mới có thể cho phép những người tham 

gia này. 

Trong Lịch, hãy tạo sự kiện. 

● Nhấp vào Thêm khách. 

● Nhập tên hoặc email của người giáo viên muốn mời. 

● Nhấp vào Lưu. 

● Để thông báo cho học sinh, nhấp vào Gửi. 
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4.2.3.2. Vận hành phòng họp google Meet 

 

 

Các tính năng chính 

a. Chia sẻ âm thanh – video 

Giáo viên / học sinh có thể chia sẻ âm thanh vào Video bằng cách sử dụng thanh công 

cụ chính. 

● Chia sẻ âm thanh:  

● Chia sẻ video:  

b. Chia sẻ màn hình (trình bày) 
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Trong lớp học, giáo viên có thể chia sẻ màn hình của mình với học sinh trong lớp. Quy 

trình chia sẻ màn hình như sau: 

- Ở thanh công cụ chính, nhấp vào biểu tượng Trình bày ngay . 

- Chọn Toàn bộ màn hình của bạn, Một cửa sổ hoặc Một thẻ. 

o Nếu giáo viên trình bày một thẻ trình duyệt Chrome, âm thanh của thẻ đó sẽ 

được chia sẻ theo mặc định. 

o Để trình bày một thẻ khác, chọn thẻ giáo viên muốn trình bày. 

- Nhấp vào Chia sẻ. 

- (tùy chọn) Để bỏ ghim bản trình bày của giáo viên và xem bản trình bày dưới dạng 

ô, hãy nhấp vào biểu tượng Bỏ ghim  . từ đó giáo viên có thể quan sát học sinh 

trong khi đang trình bày. 

- Nếu giáo viên bật máy ảnh thì video của giáo viên sẽ hoạt động trong khi trình bày. 

Để dừng trình bày, trong cửa sổ Meet, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Bạn đang 

trình bày sau đó Dừng trình bày. 

 

c. Chia sẻ bảng trắng (Jamboard) 

Trong lớp học, giáo viên có thể chia sẻ bảng trắng cho các học sinh trong lớp học. Quy 

trình chia sẻ bảng trắng như sau: 

- Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động    Bảng trắng.  

- Chọn một tùy chọn: 

o Để tạo Jamboard mới: Nhấp vào Bắt đầu bảng trắng mới. 

o Để mở Jamboard hiện có trong ổ, bộ nhớ dùng chung hoặc máy tính của giáo 

viên: Nhấp vào Chọn từ Drive.  

- Khi tạo một bảng trắng mới, một cửa sổ trình duyệt Jamboard mới sẽ hiện lên, và 

tất cả các học sinh sẽ nhận một tin nhắn, thông báo giáo viên đã chia sẻ một bảng 

trắng. 
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- Học sinh có thể nhấp chuột vào đường dẫn để truy cập vào bảng trắng 

 

 

Cách sử dụng bảng trắng Jamboard: 

 
 

- Thanh công cụ 1 

Biểu tượng Tên Chức năng 

 Hoàn tác Hoàn tác hoạt động mới nhất 

 
Làm lại Làm lại hoạt động vừa hoàn tác 

 
Thu phóng, thu nhỏ Thu phóng, thu nhỏ bảng vẽ 

 
Đặt nền Chọn nền cho bảng vẽ 

 Xóa khung Xóa toàn bộ nội dung bảng vẽ 
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- Thanh công cụ 2 

Biểu tượng Tên Chức năng 

 Bút Vẽ trên bảng trắng 

 Xóa Xóa nội dung trên bảng trắng 

 Chuột Chuyển con trỏ chuột thông thường 

 Ghi chú Thêm một ghi chú cố định 

 Ảnh Thêm một ảnh vào bảng trắng 

 Hình Vẽ một hình lên bảng trắng 

 Văn bản Thêm một văn bản lên bảng trắng 

 Laser Chuyển thành con trỏ Laser 

 

- Các bảng trắng: Phần này cho phép giáo viên di chuyển giữa các bảng trắng khác 

nhau 

- Chia sẻ bảng trắng: Cho phép giao viên chia sẻ bảng trắng với các thành viên trong 

lớp học hoặc chia sẻ ra bên ngoài 

d. Chat (trò chuyện) 

Trong lớp học Meet, giáo viên và học sinh có thể trò chuyện với nhau qua tính năng 

Chat. 

- Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Trò chuyện . 

- Nhập tin nhắn. 

- Nhấp vào biểu tượng Gửi  . 

Lưu ý: Nếu chia sẻ một tệp trong cuộc trò chuyện, giáo viên cần cấp cho những người 

tham gia khác quyền truy cập vào tệp đó. 
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a) Bảo mật 

Bật / tắt Quyền quản lý của người tổ chức. Ở thanh công cụ phụ, hãy nhấp vào biểu 

tượng An toàn cuộc họp . Từ bảng điều khiển bên vừa xuất hiện, bật Quyền quản lý 

của người tổ chức . Để tắt, hãy nhấp vào Quyền quản lý của người tổ chức   Tắt. 

 

b) Hỗ trợ giáo viên 

Google Meet hỗ trợ một số thông tin về cuộc họp như Độ ổn định của mạng, Khả 

năng tải của hệ thống để giúp giáo viên và học sinh giải quyết một số vấn đề về đường 

truyền trong lớp học. Để truy cập vào phần hỗ trợ, giáo viên / học sinh chọn Tùy chọn 

khác  tại thanh công cụ chính.  

c) Khắc phục sự cố và trợ giúp 

Giáo viên / học sinh có thể quan sát các thông tin tình trạng mạng của mình, và chỉnh 

sửa theo gợi ý (tùy chọn). Tại phần trợ giúp cũng có một số giải đáp cách sử dụng Meet 

, khắc phục sự cố cho giáo viên và học sinh. 
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d) Các tính năng khác 

- Giơ tay trong Meet 

● Học sinh có thể giơ tay trong lớp học Meet. 

● Để giơ tay: Trong thanh công cụ phụ, nhấp vào biểu tượng Giơ tay . 

● Để hạ tay: Trong thanh công cụ phụ, nhấp vào biểu tượng Hạ tay xuống . 

● Giáo viên có thể hạ tay nhiều học sinh một lúc. 

● Để hạ tay học sinh, giáo viên thực hiện các bước sau: 

e) Record lại lớp học 

Lưu ý: Chức năng lưu và chia sẻ không khả dụng với người dùng miễn phí. Giáo viên 

cần sử dụng các gói dịch vụ trả phí của Google để thực hiện được chức năng này. 

Chỉ có các giáo viên mới có quyền Record lại lớp học. Quy trình Record lớp học như 

sau: 

a) Ở thanh công cụ phụ, nhấp vào biểu tượng Hoạt động   , Ghi lại.  

b) Nhấp vào Bắt đầu ghi.  

c) Trong cửa sổ hiện ra, hãy nhấp vào Bắt đầu. 

d) Chờ cho đến khi quá trình Record bắt đầu. Học sinh sẽ nhận được thông báo khi quá 

trình Record bắt đầu hoặc kết thúc. 

e) Khi hoàn tất việc Record, nhấp vào biểu tượng Hoạt động   Ghi lại  Dừng 

ghi. 

f) Bản ghi được lưu vào thư mục Drive của tôi > Bản ghi Meet của giáo viên. Hệ thống 

sẽ gửi email chứa đường liên kết đến bản ghi cho giáo viên. 
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4.3. Dạy học và quản lý học sinh sử dụng Microsoft Teams 

4.3.1. Giới thiệu công cụ 

Microsoft Teams (gọi tắt là Teams) là một nền tảng giao tiếp cho doanh nghiệp do 

Microsoft phát triển và là một phần của Microsoft 365. Teams cung cấp trò chuyện 

trong không gian làm việc và video meetings, lưu trữ tệp và tích hợp ứng dụng. Teams 

đang thay thế các nền tảng cộng tác và nhắn tin doanh nghiệp khác của Microsoft bao 

gồm cả Skype for Business và Microsoft Classroom. 

Teams hỗ trợ ứng dụng cho các thiết bị Desktop và Smartphone. 

Giáo viên và học sinh có thể tải ứng dụng Microsoft Teams qua đường dẫn 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app. 

Là dịch vụ của Micorsoft, giáo viên và học sinh cần sử dụng tài khoản của Micorsft 

để sử dụng Teams. 

4.3.2. Đăng ký và đăng nhập 

Giáo viên và học sinh có thẻ đăng ký tài khoản Microsoft qua đường dẫn sau và làm 

theo hướng dẫn: https://signup.live.com/ 

Để đăng nhập, giáo viên và học sinh có thể đăng nhập qua trình duyệt tại đường dẫn: 

https://account.microsoft.com/ hoặc trực tiếp qua ứng dụng Teams 

 

4.3.3. Hướng dẫn sử dụng 

Micosoft Teams có rất nhiều tính năng ngoài việc tạo và điều hành lớp học. Các 

chức năng này sẽ được đề cập trong phần Các tính năng khác. 

4.3.3.1. Tạo một lớp học mới 

a. Tạo lớp học tức thì 

Giáo viên có thể tạo một lớp học tức thì bằng việc chọn Cuộc họp trong các chức 

năng chính và chọn Họp ngay. 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://signup.live.com/
https://account.microsoft.com/
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Quy trình khởi động một cuộc họp: 

● Chọn Họp ngay 

● Cài đặt các tùy chọn âm thanh và Video cho cuộc họp 

 

- Tùy chọn Video 

o Giáo viên / học sinh cài đặt bật haowjc tắt Video của mình khi vào lớp học. 

Lựa chọn này có thể sửa trong quá trình tham gia lớp học 

o Giáo viên / học sinh có thể chọn  tại góc dưới bên phải phần Tùy chọn 

Video để mở thêm các cài đặt khác . 

- Tùy chọn Âm thanh: Giáo viên / học sinh có thể tùy chọn chia sẻ âm thanh mình 

muốn với mọi người trong lớp học. 

b. Lên lịch cho một lớp học 

Giáo viên có thể lên lịch một lớp học bằng chọn Cuộc họp trong chức năng chính 

và chọn Lên lịch cuộc họp. 

● Chọn Lên lịch cuộc họp 

● Chọn tên, ngày và thời gian Bắt đầu và Kết thúc lớp học 
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● Sau khi chọn thời gian, giáo viên có thể chia sẻ lời mời hoặc chia sẻ qua lịch 

Google nếu muốn. 

● Sau khi lên lịch lớp học, giáo viên có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp  bên 

phải lớp học. 

 

4.3.3.2. Vận hành lớp học 

 

Các chức năng chính 

- Hiển thị người tham gia: Giáo viên và học sinh có thể xem những ai đã tham gia lớp 

học của mình bằng cách chọn nút  trên thanh công cụ. Chức năng cho phép giáo 

viên và học sinh các hoạt động sau: 

- Mời thành viên: Cho phép giáo viên / học sinh mời người khác vào lớp học. Những 

người có đường dễn đến lớp học sẽ được đưa vào phòng đợi, sau đó giáo viên có thể 

cho phép người đó vào lớp học 
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- Thay đổi quyền (chỉ giáo viên): Cho phép giáo viên thay đổi vai trò của học sinh 

trong lớp học, xóa khỏi lớp học, ghim lên màn hình chính. 

 

 

- Hiển thị / ẩn cuộc hội thoại: Cho phép giáo viên / học sinh hiển thị hoặc ẩn cuộc hội 

thoại trong lớp học. Trong thanh bên, giáo viên / học sinh có thể sử dụng chức năng 

chat cùng các công cụ hỗ trợ 

 

- Reaction (biểu cảm): Giáo viên và học sinh có thể sử dụng chức năng này để thể 

hiện biểu cảm hoặc giơ tay trong lớp học bằng cách chọn  trên thanh công cụ. 

- Chia phòng: Giáo viên có thể chia lớp học thành nhiều phòng khác nhau bằng cách 

chọn  trên thanh công cụ. Tại thanh bên Phòng chia theo nhóm, giáo viên có thể 

phân công học sinh vào các phòng khác nhau, đồng thòi có thể tạo mới, thay đổi 

hoặc xóa các phòng đã tạo. 
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Các chức năng chia sẻ 

- Chia sẻ âm thanh và video: Giáo viên và học sinh có thể chia sẻ âm thanh bằng cách 

chọn  và chia sẻ Video bằng cách chọn  trên thanh công cụ. 

- Chia sẻ màn hình: Giáo viên và học sinh có thể chia sẻ màn hình của mình bằng 

cách chọn  trên thanh công cụ. 

 

 

- Bảo mật: Lớp học Teams được thiết kế với phòng chờ mặc định. Tuy nhiên giáo 

viên có thể cài đặt thiết lập phòng chờ cho phù hợp với mục đích của lớp học bằng 

cách chọn  trên thanh công cụ, rồi chọn Tùy chọn cuộc họp. Tại Tùy chọn cuộc 

họp, giáo viên có thể: 
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● Cho phép những người nhất định tham gia lớp học mà không phải đợi trong 

phòng chờ 

● Cho phép quyền chia sẻ màn hình 

- Record: Để có thể sử dụng chức năng Record, tài khoản của giáo viên cần phải bật 

Onedrive cho Doanh nghiệp và SharePoint Online và có một trong các giấy phép 

sau: Office 365 Enterprise E1, E3, E5, F3, A1, A3, A5, M365 Business, Business 

Premium hoặc Business Essentials. Khi đã thỏa mãn các điều kiện tiên quyết, giáo 

viên có thể Record lại lớp học bằng cách  trên thanh công cụ, rồi chọn Bắt đầu 

ghi. Khi đó, mọi người trong lớp học sẽ nhận được thông báo quá trình Record đã 

bắt đầu. Để dừng Record, giáo viên có thể chọn lại  trên thanh công cụ, rồi chọn 

Dừng ghi. Record sẽ được xử lý và lưu lại trên Onedrive hoặc sharepoint. 

- Các tính năng khác: Giáo viên có thể thực hiện một số chức năng khác bằng cách 

chọn  trên thanh công cụ. 

 

- Thêm ứng dụng: Giáo viên có thể tối ưu hóa lớp học bằng cách thêm ứng dụng vào 

lớp học, một số ứng dụng cho phép là buncee, Fellow, Go1… 

- Cài đặt thiết bị: Cho phép giáo viên / học sinh cài đặt lại các thiết bị phần cứng trên 

máy như thiết bị âm thanh, thiết bị ghi Video. 

- Tình trạng cuộc gọi: Cho phép giáo viên / học sinh xem tình trạng đường truyền của 

lớp học. 
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- Chế độ xem: Cho phép giáo viên / học sinh tùy chọn chế độ xem các thành viên khác 

trong lớp học. 

 

c. Các tính năng khác 



 

 

 

 
208 

 

Ngoài tính năng tạo và điều hành lớp học, Microsoft Teams hỗ trợ nhiều tính năng quản 

lý hữu ích khác. 

 

- Quản lý tài khoản: Giáo viên / học sinh có thể tùy biến tài khoản Teams của mình 

bằng cách chọn biểu tượng tài khoản của mình tại góc trên bên phải màn hình. 

 

- Quản lý hoạt động: Giáo viên / học sinh có thể xem lịch sử hoạt động, các tin nhắn 

đã gửi của mình bằng cách chọn  trong các chức năng chính. 

- Trò chuyện (chat): Giáo viên / học sinh có thể tạo, chỉnh sửa các đoạn chat bằng 

cách chọn  trong các chức năng chính. 

- Làm việc nhóm: Giáo viên / học sinh có thể tạo, tùy chỉnh nhóm bằng cách chọn 

 trong các chức năng chính. 
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Chương 

5 

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG TƯƠNG TÁC LƯU TRỮ NỘI DUNG DẠY HỌC, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CỦA HS 

5.1. Dạy học tương tác sử dụng Class Dojo 

5.1.1. Giới thiệu về Class Dojo 

5.1.1.1. Giới thiệu chung 

ClassDojo là một nền tảng giao tiếp giáo dục miễn phí giữa nhà trường và HS cũng 

như gia đình HS. Qua nền tảng này, các bên có thể theo dõi và tham gia các hoạt động 

học tập của HS. Đây là một lớp học online nhỏ nhằm mục đích thúc đẩy quá trình học 

tập của HS cũng như tăng sự liên kết giữa phụ huynh và nhà trường. 

 

Các đối tượng trong Class Dojo:  

- HS là những nhân vật trung tâm của ClassDojo, các em có thể thỏa sức tạo các 

sản phẩm như video, notes, nhật ký để đăng lên trang cá nhân điện tử của mình. 

Đó là cơ hội để các em phát triển sự sáng tạo của chính mình. 

- GV có thể thực hiện các chức năng sau đây trên lớp học ClassDojo của riêng 

mình: 

o Tạo nhóm cho các HS và thúc đẩy các hoạt động, dự án. 

o Gửi phản hồi cho HS nhằm thúc đẩy động lực của các em. 
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o Giao tiếp với phụ huynh qua các bài đăng trong lớp cũng như gửi tin nhắn 

riêng. 

o Thông báo các hoạt động hoặc tin tức của lớp. 

- Cán bộ quản lý: là người chịu trách nhiệm quản lý các lớp học với GV cũng như 

HS trong lớp học đó. 

- Phụ huynh có thể quan sát và theo dõi một ngày học tập và vui chơi của con 

mình. Ngoài ra, họ cũng có thể liên lạc với GV để hiểu hơn về tình hình học tập 

của con mình. 

a. Cách đăng ký và tạo tài khoản 

- Bước 1: Truy cập link: https://www.classdojo.com/ 

- Bước 2: Trên giao diện của Website, click chọn Sign Up 

 

 - Bước 3: Khi đó website yêu cầu chọn nhóm đối tượng: GV, phụ huynh, HS hoặc là 

người quản lý trường học. 

 

 

 

https://www.classdojo.com/
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Cẩm nang nay hướng dẫn tạo tài khoản của GV (Teacher) để minh họa các chức năng 

quản lý và tương tác với HS và phụ huynh.  

- Bước 4: Sau khi chọn Teacher một cửa sổ sẽ hiện ra và yêu cầu nhập các thông tin cá 

nhân như: Tên, Họ và tên đệm, Địa chỉ Email, Mật khẩu. 

 

  

- Bước 5: Sau khi tạo được tài khoản, trang web sẽ liệt kê danh sách tên các trường đã 

có, hãy chọn tên trường. 

 

GV có thể bổ sung tên trường mình và mời các GV khác tham gia. 
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5.1.1.2. Quy trình sử dụng 

Để bắt đầu với ClassDojo, quy trình sẽ tiến hành theo các bước sau: 

− Bước 1: Tạo lớp học mới 

− Bước 2: Thêm HS vào lớp học 

− Bước 3: Mời PH tham gia (có thể không cần) 

− Bước 4: Tạo các hoạt động trên lớp học 

− Bước 5: Quản lý lớp học thông qua các công cụ hỗ trợ 

o Điểm danh HS 

o Đánh giá HS thông qua các điểm tốt/điểm cần cải thiện 

o Quản lý hồ sơ HS 

o Chia sẻ các hoạt động, thông báo của lớp 

o Giao tiếp với phụ huynh HS 

o Tổng hợp kết quả đánh giá của HS 

a. Tạo lớp học mới 

− Bước 1: Để tạo lớp học mới, click chọn New class 
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− Bước 2: Nhập thông tin lớp học 

 - Class Name: Tên lớp học. Ví dụ: Toán, Tiếng Việt, … 

 - Grade: Lớp. Ví dụ: 1st Grade (Lớp 1) 

 - Sharing Points: Hình thức chia sẻ lớp học cho phụ huynh 

• Mặc định: Share only positive points with parents (Chỉ chia sẻ những 

điểm tích cực với phụ huynh) 

• Share all points with parents (chia sẻ tất cả điểm với phụ huynh) 

• Don’t share points with parents (không chia sẻ) 

 

− Bước 3: Click chọn Create Class để kết thúc thao tác tạo lớp 

b. Thêm học sinh vào lớp học 

− Bước 1: Thêm học sinh bằng cách chọn Add students rồi nhập tên học sinh. 
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− Bước 2: Nhập tên HS bằng 1 trong 2 cách sau: 

o Cách 1: Nhập trực tiếp tên HS 🡪 Add 

o Cách 2: Nhập từ file Word hoặc Excel bằng cách Click chọn Copy and 

Paste your student list 

 

Cách 1 
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c. Mời phụ huynh tham gia 

Phụ huynh có thể quan sát và theo dõi một ngày học tập và vui chơi của con 

mình. Ngoài ra, họ cũng có thể liên lạc với GV để hiểu hơn về tình hình học tập của 

con.  

− Cách 1: Sau khi chọn Invites parents, có thể nhập trực tiếp Email hoặc số điện 

thoại của từng phụ huynh học sinh vào ô bên cạnh tên học sinh và bấm Invite  

 

Cách 2 



 

 

 

 
217 

 

− Cách 2: Click chọn Download parent invites để tải về một file pdf, file đó có 

mã số tham gia lớp học cho từng phụ huynh. (Lưu ý: chọn Vietnamese để thư 

mời tham gia được hiển thị bằng Tiếng Việt). 

 

Thư mời tới Phụ huynh học sinh sau khi được xuất thành file PDF 

 

d. Tạo hoạt động tương tác 
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GV giao các hoạt động như bài tập trong lớp, tương tác, và bài tập về nhà trực tiếp vào 

thiết bị của học viên. Câu trả lời của học viên sẽ được đăng lên bộ sưu tập sau khi GV 

thông qua. Một số loại bài tập GV có thể giao: Nhập văn bản, Quay video, Chụp ảnh và 

Vẽ hình. 

 Sau khi GV đã tạo hoạt động, HS đăng nhập và làm hoạt động được giao. GV nhận bài 

tập của HS và có thể nhận xét, chấm điểm cho HS. Sau khi GV có phản hồi, HS có thể 

nhận được ngay phản hồi của GV. 

Sử dụng Toolkit để quản lý, và tạo các hoạt động sinh động cho lớp học 

 

− Timer: Set đồng hồ đếm ngược 

− Random: Chọn ngẫu nhiên HS 

− Group Maker: Tạo nhóm từ lớp học 

− Noise Meter: Check tiếng ồn từ lớp học 

− Directions: Tạo các hoạt động 

− Think PairShare: Đưa câu hỏi cho HS 

− Today: Lời chào, thông báo 

− Music: Chọn nhạc nền cho lớp học 

e. Điểm danh học sinh 

Với công cụ này GV có thể điểm danh có mặt các HS trong lớp. Khi điểm danh các HS 

có mặt được đánh dấu màu xanh và không có mặt được đánh dấu màu tím đỏ. 
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− Bước 1: Click chọn Attendance để điểm danh học sinh 

− Bước 2: Đánh dấu điểm danh từng HS tương ứng 

o Mark all present: đánh dấu tất cả học sinh có mặt 

o Mark all absent: đánh dấu tất cả học sinh vắng mặt 

o Click vào từng học sinh để đánh dấu có mặt hoặc vắng hoặc đến muộn 

− Bước 3: Bấm Save Attendance để lưu kế quả điểm danh 

  

f. Đánh giá học sinh 

Công cụ này giúp cho GV có thể đánh giá được HS và giúp cho HS có thể biết được 

năng lực của mình. Để đánh giá HS, GV click vào từng học sinh để cho feedback point 

(điểm đánh giá), feedback point là những nhận xét của giáo viên dành cho học sinh, có 

hai loại: 

− Positive: Điểm tích cực - Đánh giá tốt. Ví dụ: giúp đỡ các bạn khác, hoàn thành 

nhiệm vụ, học tập tích cực, có tính kiên trì, làm việc nhóm tốt, chăm chỉ, … 

− Need works: Cần rèn luyện thêm 
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GV có thể tự tạo thêm các điểm đánh giá khác bằng cách click chọn Add skills 🡪 Click 

chọn Save để lưu. Thực hiện tương tự để tạo các điểm đánh giá khác. 

 

g. Chia sẻ, trao đổi với phụ huynh học sinh 

Messages là một kênh để GV có thể chia sẻ, trao đổi với phụ huynh HS về tình hình học 

tập của HS trong lớp một cách thuận lợi và nhanh chóng.  

Để thực hiện, tiến hành theo các bước sau: 

− Bước 1: Click chọn Message  

− Bước 2: Chọn phụ huynh cần trao đổi trong danh sách bên thanh menu bên trái. 
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(Lưu ý: Những học sinh chưa có phụ huynh tham gia sẽ xuất hiện tên và dấu + bên 

cạnh) 

 

h. Dòng thời gian của lớp học 

− GV, HS có thể chia sẻ cảm xúc, ý tưởng hay bất kỳ câu chuyện gì lên dòng thời 

gian của lớp học và HS có thể tham gia và theo dõi những nội dung này.  

− Phụ huynh có thể cùng tham gia theo dõi những hình ảnh và video những khoảnh 

khắc tuyệt vời ở lớp học mà được chia sẻ bởi cả HS và GV. 

− Để thực hiện, click chọn Class Story và GV/HS có thể bắt đầu chia sẻ những 

thông tin dưới dạng ảnh, tệp, ghi hình, sự kiện cần lưu ý.  
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5.2. Tổ chức dạy học với Google Classroom 

5.2.1. Giới thiệu về Google Classroom 

5.2.2.1. Giới thiệu chung 

Google Classroom là là một dịch vụ miễn phí dành cho trường học, tổ chức phi 

lợi nhuận và bất cứ ai có tài khoản Google cá nhân. Google Classroom được tích hợp 

với các dịch vụ khác của Google như Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google 

Forms, Google Slides, Google Sheets, … Do đó GV có thể sử dụng tích hợp tài liệu 

giảng dạy từ các dịch vụ đó của Google một cách phong phú.  

 

 Google Classroom đã và đang được sử dụng một cách phổ biến và rộng rãi trong 

các trường học. GV có thể sử dụng Google Classroom để tổ chức dạy học trực tuyến 

với các hoạt động như: 

− Tạo lớp học đơn giản, nhanh chóng. 

− Kết nối lớp học trực tuyến. 

− Thiết kế học liệu đa dạng. 

− Giao bài tập, chấm điểm, nhận xét, tổng hợp kết quả học tập. 

− Quản lý các tương tác, hoạt động trao đổi trong lớp. 

GV có thể khai thác nhiều tính năng khác của Google Classroom thông qua các tiện ích 

của Google. 

5.2.2.2. Đăng nhập Google Classroom 

GV cần đăng ký tài khoản Google trước khi bắt đầu đăng nhập. 

− Bước 1: Truy cập link: https://classroom.google.com/  

https://classroom.google.com/


 

 

 

 
223 

 

 

− Bước 2: Hộp thoại đăng nhập xuất hiện, nhập địa chỉ Email. Click chọn 

Tiếp theo để tiếp tục. 

− Bước 3: Nhập mật khẩu Email. Click chọn TIẾP THEO để bắt đầu sử 

dụng Google Classroom. 

  

Đối với lần đầu tiên đăng nhập, chọn tham gia Google Classroom với vai trò “Tôi là 

giáo viên” 

 

5.2.2. Quy trình sử dụng 

Để bắt đầu sử dụng Google Classroom, yêu cầu tối thiểu đối với GV: 
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− Đăng nhập tài khoản Email. 

− Sử dụng máy tính cá nhân có kết nối với Internet. GV cũng có thể tải ứng 

dụng Classroom từ Google Play Store (đối với Android) hoặc App Store (đối 

với iOS) về điện thoại hoặc máy tính bảng.  

Quy trình các bước để tổ chức dạy học với Google Classroom như sau: 

Bước 1. Tạo lớp học 

Bước 2. Chia sẻ, mời người học tham gia lớp học 

Bước 3. Tổ chức các hoạt động học tập (tạo, giao bài tập, bài kiểm tra, … ) 

Bước 4. Tạo các tài liệu học tập 

Bước 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Các bước trong quy trình sẽ được minh họa cụ thể và chi tiết dưới đây (Dưới vai trò là 

GV): 

5.2.2.1. Tạo lớp học 

Sau khi đăng nhập, màn hình xuất hiện như dưới đây.  

Bước 1. Click chọn vào biểu tượng dấu + phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo 

lớp học 

  

Bước 2. Đối với tài khoản @gmail.com, trước khi tạo cần xác nhận thông báo Tích 

chọn ô “Tôi đã đọc …” sau đó chọn Tiếp tục 
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Bước 3. Nhập tên lớp học (bắt buộc) và các thông tin khác (không bắt buộc). Tiếp 

tục click chọn Tạo 

 

5.2.2.2. Mời người học tham gia lớp học 

Bước 1. Trong lớp học cụ thể, click chọn Mọi người để hiển thị danh sách Giáo 

viên và người học trong lớp. 

Bước 2. Click chọn biểu tượng  để thêm Email người học. Click chọn Mời 

để tiếp tục. 

Hoặc GV có thể sao chép đường liên kết mời để gửi cho người học của mình. 
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Bước 3. Khi nhận được lời mời tham gia lớp học, người học sẽ chọn tham gia để 

bắt đầu trở thành người học và tham gia vào các hoạt động do GV tạo ra. 

5.2.2.3. Giao bài tập 

Các kiểu bài tập trên lớp mà GV có thể tạo để giao cho người học bao gồm: 

− Bài tập 

− Bài tập kiểm tra (tích hợp với Google Forms) 

− Câu hỏi  

Thao tác để bắt đầu tạo bài tập trên lớp là giống nhau, thao tác như sau: 

Bước 1. Tại thẻ BÀI TẬP TRÊN LỚP, click chọn nút TẠO 

 

Bước 2. Click chọn Bài tập 
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Bước 3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, tiếp theo chọn nút Giao bài. Người học sẽ 

nhận được Email thông báo về bài tập và hạn nộp bài của bài tập.  

 

5.2.2.4. Tạo tài liệu học tập 

Tài liệu mà GV có thể sử dụng có thể tải từ Google Drive, tệp, đường dẫn, video từ 

youtube, từ các dịch vụ tích hợp của Google, … 

Bước 1. Tại thẻ BÀI TẬP TRÊN LỚP ,click chọn nút TẠO. Tiếp tục Click chọn 

Tài liệu 

 

Bước 2. Nhập những thông tin cần thiết như Tiêu đề (bắt buộc), mô tả (không bắt 

buộc). 

 

Tiêu đề bài tập 

Hướng dẫn người học cách 

làm bài tập 

Đính kèm file bài tập hoặc các 

tài liệu hướng dẫn 

Xác lập hạn nộp 

bài 

 

 

 



 

 

 

 
228 

 

 

Bước 3. Click chọn kiểu loại tài liệu mong muốn: 

− Từ Google Drive 

− Tải từ tệp máy tính 

− Đường dẫn liên kết 

− Video từ Youtube 

− Thêm các dịch vụ khác của Google như Tài liệu (Google Docs), Trang trình 

bày (Google Slides), Trang tính (Google Sheets), Bản vẽ, Biểu mẫu (Google 

Forms) 

 

Bước 4. Click Đăng để hoàn thành đăng tải tài liệu. 

5.2.2.5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Bước 1. Trong mục bài tập trên lớp, chọn bài tập cần xem, sau đó xuất hiện màn 

hình như sau 

Nhập tiêu đề 

Nhập mô tả 
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Bước 2. Để xem chi tiết những học sinh nào đã nộp bài và học sinh nào chưa nộp 

bài tập, click nút XEM BÀI TẬP hoặc click vào các con số ở trên. 

Bước 3. Chấm điểm, nhận xét cho người học. Để chấm bài cho người học nào, 

click trực tiếp vào tên người học đó 🡪 Click vào bài của người học để xem bài 

làm. 

 

Bước 4. Nhập điểm cho bài làm của người học, nhận xét (nếu có) rồi chọn nút 

TRẢ BÀI. 
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Bước 5. Để xem điểm số của người học, click chọn SỔ ĐIỂM. Sổ điểm sẽ hiện ra 

danh sách tên người học, điểm số của người học ở các bài tập.  

Bước 4. Đối với những bài tập đã đến hạn mà người học chưa nộp bài, sẽ bị đánh 

dấu là thiếu bài. 

 

5.3. Dạy học tương tác sử dụng Padlet 

5.3.1. Giới thiệu về Padlet 

5.3.1.1. Giới thiệu chung 

Padlet là một bức tường ảo cho phép nhấp chuột bày tỏ suy nghĩ về một chủ đề nào đó 

một cách dễ dàng. Padlet có giao diện “đẹp mắt”, dễ sử dụng phù hợp cho mọi độ tuổi. 

Padlet còn là một công cụ rất hữu ích trong giảng dạy, giúp GV có thể giao bài tập trên 

lớp và thu thập ý kiến hoặc nhận bài làm từ HS. 

GV có thể sử dụng một trong hai gói tài khoản sau: 

- Basic: miễn phí (giới hạn được tạo tối đa 3 trang padlet, dung lượng tối đa của 

các file được tải lên là 10Mb) 

- Pro: từ 47.000VNĐ/tháng (không giới hạn số trang padlet, dung lượng tối đa của 

các file lên tới 250Mb) 
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5.3.1.2. Đăng ký tài khoản 

Bước 1. Truy cập link: https://padlet.com/  

Bước 2. Trên giao diện trang chủ của Padlet, click chọn Sign Up for free để đăng 

ký tài khoản (miễn phí) 

 

Bước 3. Lựa chọn một trong các cách sau để đăng ký tài khoản: 

− Sử dụng tài khoản Google 

− Sử dụng tài khoản Microsoft 

− Sử dụng tài khoản Apple 

− Đăng ký bằng Email và Password 

(Lưu ý: cẩm nang này sẽ hướng dẫn đăng ký tài khoản bằng tài khoản Google) 

 

Bước 4. Nhập địa chỉ Gmail và Password tương ứng 

 

https://padlet.com/
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Bước 5. Chọn kiểu gói tài khoản (Basic hoặc Pro) 
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a. Đổi ngôn ngữ giao diện 

Ngôn ngữ giao diện mặc định của Padlet là tiếng Anh. Để đổi giao diện từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt, tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1. Tại góc phải màn hình, nhấp chuột vào ảnh đại diện của tài khoản. 

Bước 2. Trong menu, click chọn Settings 

 

Bước 3. Trong mục Language. Click Chọn Tiếng Việt. 

Bước 4. Click chọn Update. 
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5.3.2. Quy trình sử dụng 

Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công, để bắt đầu sử dụng Padlet, tiến 

hành thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1. Tạo, chỉnh sửa cài đặt trang padlet 

Bước 2. Tạo, chỉnh sửa bài viết 

Bước 3. Chia sẻ trang padlet 

Khi padlet được chia sẻ, GV và HS có thể cùng tham gia chia sẻ, trao đổi, trưng bày sản 

phẩm học tập của HS trong lớp, … 

5.3.2.1. Tạo trang Padlet mới 

Bước 1. Trên giao diện của Padlet, click chọn Tạo một Padlet để bắt đầu tạo trang 

Padlet mới 

 

Bước 2. Chọn kiểu bố cục hiển thị các bài đăng trên trang Padlet bằng cách click 

Chọn ở dưới bố cục tương ứng.  

Một số kiểu bố cục phổ biến mà GV có thể sử dụng được trên lớp như kiểu Giá, 

kiểu Tường, … 
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Sau khi chọn xong bố cục định dạng trang Padlet, giao diện hiển thị như sau: 

 

5.3.2.2. Chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang Padlet 

Trước khi sử dụng cần chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang Padlet (như tên 

trang, ảnh phông nền, phông chữ, …) sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của 

mỗi cá nhân. 

Bước 1. Click chọn biểu tượng cài đặt để mở cài đặt chỉnh sửa 
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Bước 2. Thay đổi các thông tin chung cho trang Padlet như: 

− Tiêu đề 

− Mô tả 

− Biểu tượng trang Padlet 

− Địa chỉ liên kết tới trang Padlet (nên đổi tên ngắn gọn, ý nghĩa và dễ nhớ) 

 

Bước 3. Thay đổi cài đặt giao diện trang Padlet: 

− Hình nền: màu đơn, độ dốc, họa tiết và hoa văn, ảnh hoặc ảnh tự tải lên. 

− Bảng màu: Trắng hoặc Đen. 

− Phông chữ hiển thị. 

 

Bước 4. Chỉnh sửa cài đặt về các bài viết: 

− Quyền tác giả: Bật/tắt hiển thị tên tác giả trên mỗi bài đăng 

− Vị trí bài đăng mới: Đầu tiên hoặc cuối cùng 

− Bình luận: Bật/tắt chế độ cho phép người xem bình luận về bài đăng 

− Các phản ứng: Chấm điểm, chấm sao, bỏ phiếu tán thành hoặc thích bài đăng 
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Bước 5. Chỉnh sửa cài đặt lọc nội dung: 

− Yêu cầu phê duyệt 

− Lọc ngôn từ không phù hợp 

 

5.3.2.3. Tạo, chỉnh sửa bài đăng 

Sau khi đã tạo xong trang Padlet, chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang, tiếp tục 

tạo các bài đăng trên trang. 

Bước 1. Click chọn biểu tượng dấu (+) phía dưới góc phải của màn hình để tạo bài 

đăng mới. 

 

Bước 2. Nhập tiêu đề và nội dung bài đăng. Hoàn thiện và click chọn Cập nhật 

 

Ngoài ra, GV có thể thêm các học liệu đính kèm như: 
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− Đăng tải tệp từ máy tính 

− Chụp ảnh trực tiếp 

− Đính kèm link 

− Tìm kiếm ảnh 

 

Hoặc các tùy chọn đính kèm đa dạng khác như: 

 

5.3.2.4. Chia sẻ 

Để mọi người cùng đóng góp và thảo luận trên Padlet, tiến hành chia sẻ trong 

một số các cách như sau: 

Bước 1. Click chọn Chia sẻ trên thanh công cụ 

 

Bước 2. Thay đổi chế độ quyền riêng tư. (Mặc định khách có thể viết) 
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Chú ý chế độ quyền riêng tư trên Padlet: 

− Cá nhân: thì không ai xem được dù được gửi link. 

− Mật khẩu: người được gửi link phải nhập đúng mật khẩu mới được xem. 

− Bí mật: ai có link thì xem được. 

− Công khai: thì hoàn toàn có thể tìm thấy trên các máy tìm kiếm. 

− Giới hạn quyền (đọc giả hay người được gửi link): chỉ đọc, viết bài hay được 

duyệt bài sữa bài của người khác. 

 

Bước 3. Chọn chế độ chia sẻ 
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− Sao chép liên kết và gửi qua email, các công cụ Chat, trò chuyện hoặc nhắn tin. 

− Chia sẻ bằng mã QR code. 

− Chia sẻ bằng cách nhúng vào trang web. 

− Chia sẻ trực tiếp qua Email. 

− Chia sẻ trên Facebook. 

− Chia sẻ trên Twitter. 

− Chia sẻ trên Google Classrom. 

 

Ngoài ra Có thể lưu hoặc xuất bản trang Padlet dưới các dạng: ảnh, file PDF, 

file CSV, file Excel hoặc in trực tiếp. 
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5.4. Tạo lớp học và giao nhiệm vụ cho HS qua Azota 

5.4.1. Giới thiệu về Azota 

Khác với các nền tảng tương tác, lưu trữ nội dung dạy học đã được giới thiệu ở 

các mục trước đều của nước ngoài, Azota là một nền tảng được xây dựng trong nước 

bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ giáo dục Azota, có giao diện hoàn toàn bằng 

tiếng việt, do đó rất dễ sử dụng đối với đông đảo đối tượng GV, phụ huynh và HS.  

Nền tảng giáo dục https://azota.vn/ có các chứng năng chính như sau: 

● Tạo lớp học ảo 

● Tạo đề thi đề kiểm tra, bài tập trực tuyến. 

● Gửi đề thi qua Zalo, facebook, tạo website riêng để lưu trữ đề thi 

● Giao diện làm bài đơn giản, đảo câu hỏi trong đề, ghi chú cho câu hỏi 

● Chấm bài tự luận trực tuyến. 

Để sử dụng được nền tảng giáo dục số Azota, trước hết GV truy cập địa chỉ: 

https://azota.vn/, và sử dụng một số điện thoại để đăng kí tài khoản 

 

Sau khi có tài khoản, từ lần truy cập tiếp theo, GV đăng nhập theo số điện thoại và mật 

khẩu như thông tin đã đăng kí để sử dụng các chức năng của ứng dụng như hình minh 

họa dưới đây. 

Nhập họ tên 

Nhập số điện thoại 

Nhập mật khẩu 

Chọn: Tôi là 

giáo viên và 

đăng kí theo các 

thông tin bên 

dưới: 

https://azota.vn/
https://azota.vn/
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5.4.2. Quy trình sử dụng 

5.4.2.1. Tạo lớp học 

Để tạo lớp học, sau khi đăng nhập, tại màn hình chính chọn mục  để tạo lớp 

học, sẽ xuất hiện màn hình “Danh sách học sinh” như hình minh họa.  

 

Quá trình tạo lớp học và thông tin lớp học theo các bước: 

Bước 1: Chọn “Thêm lớp”, nhập tên lớp 

Bước 2: Thêm các HS cho lớp đã tạo 

Bước 3: Tùy chỉnh cho lớp học (nếu cần) 

Chi tiết các bước thực hiện như sau: 

● B1: Chọn “Thêm lớp”, nhập tên lớp được thêm, ví dụ 2A3. Chọn “THÊM 

LỚP” (nút lệnh màu xanh, chữ in hoa phân biệt với “Thêm lớp” chữ in 

thường ban đầu) để xác nhận việc thêm lớp 2A3. Lặp lại Bước 1 nếu GV 

tạo thêm nhiều lớp học khác nhau. 



 

 

 

 
243 

 

          
● Bước 2: Tại mỗi lớp đã được tạo ở Bước 1, chọn “Thêm học sinh” cho 

lớp, theo 2 cách: 

o Cách 1: thêm từng học sinh, nhập các thông số Họ và tên, Số điện 

thoại (của HS hoặc phụ huynh HS), Ngày sinh. Chọn XÁC NHẬN 

để hoàn thiện.  

o Cách 2: chọn “Nhập từ File Excel”, khi đó xuất hiện yêu cầu kéo 

thả tập tin Excel hoặc nhấp chuột để chọn tập tin chứa danh sách 

lớp vào vị trí (lưu ý chọn “Tải file biểu mẫu” để có định dạng đúng 

của tệp tin danh sách lớp). Chọn XÁC NHẬN để hoàn thiện.  

      
 Minh họa kết quả sau khi thực hiện thêm 5 HS vào lớp 2A3. 

 
● Bước 3: Tùy chỉnh cho lớp học và hoàn tất quá trình tạo lớp học 

Bắt buộc c 

Có thể bỏ 

trống SĐT, 

Ngày sinh 

 

 



 

 

 

 
244 

 

o Chọn cho phép tự báo danh: khi đó HS sau khi nhận được đường 

liên kết của GV gửi về lớp học, sẽ được phép yêu cầu tham gia lớp 

học, có thể với tên khác, hoặc ghi danh thêm. Tuy nhiên GV nên 

tắt chế độ này. 

o Chọn nút  cạnh tên lớp, để thực hiện một số thao tác như: Xóa 

lớp, Sửa tên lớp, Gộp học sinh, Xóa học sinh, Thêm GV chấm. 

 

5.4.2.2. Giao bài tập 

Để giao bài tập cho HS, tại màn hình chính GV chọn mục  để tiến hành giao bài 

tập cho HS, xuất hiện màn hình “Danh sách bài tập các lớp” 

 

Các bước thực hiện giao bài tập như sau: 

Bước 1: Chọn “Tạo bài tập” 

Bước 2: Nhập các yêu cầu của bài tập 

Bước 3: Sao chép liên kết của bài tập và gửi cho HS 

Chi tiết các bước thực hiện như sau  

● Bước 1: Tại màn hình “Danh sách bài tập các lớp”, chọn “Tạo bài tập” 

● Bước 2: Tại màn hình nhập các thông tin cho bài tập được giao như hình 

minh họa: 
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● Bước 3: Sau khi lưu bài tập, xuất hiện thông báo như hình minh họa dưới 

đây, GV chọn “Copy Link” để gửi đường link đến HS. 

 

- Tạo đề thi 

Để giao bài tập cho HS, tại màn hình chính GV chọn mục  để tiến hành giao bài 

thi cho HS, xuất hiện màn hình “Đề thi” 

 

 

Nhập tên bài tập (bắt buộc) 

Hạn nộp (có thể bỏ trống) 

Thêm các yêu cầu cụ thể cho bài tập (có thể nhập 

yêu cầu vào khung, hoặc chèn tập tin dạng ảnh, 

word, pdf, video, audio có sẵn)  

Tích chọn (hoặc không tích) các yêu cầu tương 

ứng 

Tích chọn các lớp sẽ giao bài tập (hoặc Chọn tất 

cả nếu muốn giao cho tất cả các lớp 

Chọn LƯU để lưu lại bài tập  



 

 

 

 
246 

 

Các bước thực hiện giao đề thi như sau: 

Bước 1: Chọn “Tạo đề” 

Bước 2: Chọn Tải đề thi lên từ tập tin .doc hoặc tập tin pdf. Chọn Lưu đề 

Bước 3: Thiết lập các thông tin về đề thi. 

Bước 4: Chọn Xuất bản đề thi (nếu muốn HS làm đề thi ngay) 

Bước 5: Gửi liên kết đề thi cho HS 

Chi tiết các bước thực hiện như sau:  

● Bước 1: Tại màn hình “Đề thi”, chọn “Tạo đề” 

● Bước 2: Tại màn hình “Tạo đề thi”, chọn “Tải lên đề thi PDF” hoặc “Tải 

lên đề thi DOCX”. Ví dụ chọn “Tải lên đề thi DOCX”, khi đó cần chọn 

đề thi theo đúng định dạng mà Azota đã quy định (Đề mẫu azota.docx). 

Sau khi tải đề lên thành công, nhập điểm cho từng câu hỏi (hoặc tổng 

điểm cho bài thi) và chọn “LƯU”. 

 
● Bước 3: Thiết lập các thông tin cho đề thi. 
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● Bước 4: Sau khi thiết lập các thông tin về đề, có một trong hai lựa chọn 

o Chọn “LƯU ĐỀ THI” nếu chỉ lưu lại đề trong tài khoản của GV, 

khi đó HS chưa thể truy cập để làm đề thi.  

o Chọn “XUÂT BẢN” – khi đó HS có thể làm được đề thi khi biết 

được liên kết truy cập. 

● Bước 5: GV gửi đường liên kết truy cập để làm bài thi cho HS. 
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Chương 

6 

 

 
CHƯƠNG 6: THU THẬP VÀ XỬ LÍ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CỦA HỌC SINH 

6.1. Thu thập bài tập tự luận của học sinh 

Kiểm tra đánh giá là một bộ phận hợp thành không thể thiếu của quá trình dạy học. 

Các GV đã quen thuộc với quá trình này trong dạy học trực tiếp, tuy nhiên trong dạy 

học trực tuyến, cũng cần ứng dụng tối đa các kỹ năng CNTT để có thể kiểm tra đánh 

giá quá trình học tập của HS. Cẩm nang này đã giới thiệu một số ứng dụng để GV có 

thể tạo bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến (xem phần trên) và thu nhận ngay kết quả, 

nhưng đối với HS tiểu học cần rèn luyện nhiều về kỹ năng trình bày bài, luyện viết, do 

đó GV cần đánh giá HS thông qua các bài tập HS làm trên vở, trên các phiếu học tập. 

Khi đó HS (hoặc được sự trợ giúp của phụ huynh) cần chụp lại các bải tập, các phiếu 

học tập để gửi cho GV, GV sẽ nhận xét, đánh giá các kỹ năng theo sản phẩm HS đã 

nộp. Một trong các cách để GV có thể thu thập bài tập của HS như sau: 

Thu tập bài tập qua các ứng dụng Zalo, Messenger. Ưu điểm của các ứng dụng này là 

đã quá quen thuộc với đông đảo nhấp chuột, đều hỗ trợ đính kèm tệp tin (có thể là dạng 

ảnh hoặc một số dạng tập tin khác), thao tác đơn giản, dễ sử dụng, hầu hết phụ huynh 

học sinh có thể tiếp cận để hỗ trợ HS nộp bài tập cho GV). Nhược điểm: GV khó kiểm 

soát được việc nộp bài tập, mất nhiều thời gian thu thập, rất khó để hệ thống được bài 

nộp của HS, đặc biệt khi phải dạy nhiều lớp. 

● Thu thập bài tập qua hệ thống học tập trực tuyến của trường: đối với những 

trường có hệ thống học tập trực tuyến thì việc thu thập bài tập của HS trở nên 

đơn giản trên hệ thống, tuy nhiên không phải các trường đều có cơ sở hạ tầng 

để có thể xây dựng một hệ thống học tập trực tuyến chung cho toàn trường. 

● Giao bài và thu thập bài tập qua một số ứng dụng trực tuyến: Class Dojo, 

Google Classroom, Padlet, Azota, …. Hầu hết các ứng dụng này có chức 

năng tạo các lớp học ảo, lưu trữ nội dung dạy học, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của HS (xem chi tiết ở phần trên). GV có thể sử dụng một trong các ứng dụng 

này để giao nhiệm vụ cho HS, thu thập bài tập của HS dưới dạng các tập tin 

đính kèm dạng hình ảnh, tập tin PDF, video, audio, … Và tùy theo từng ứng 

dụng, có những ứng dụng GV phải tải xuống bài tập của HS để chấm điểm, 
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nhận xét, có những ứng dụng cho phép GV chấm bài, nhận xét trực truyến. Các 

nội dung tiếp theo sẽ minh họa chi tiết theo 2 cách: chấm bài tập được tải xuống 

máy tính của GV bằng phần mềm Foxit Reader, và chấm bài tập trực tuyến trên 

nền tảng Azota. 

6.2. Xử lí (chấm, chữa) bài tập của học sinh 

6.2.1. Chấm chữa bài tập với công cụ foxit reader 

6.2.1.1. Giới thiệu phần mềm 

Foxit Reader là phần mềm miễn phí cho phép đọc, xử lý tập tin PDF của công 

ty phần mềm Foxit Software. Ưu điểm của phần mềm này là thời gian khởi động nhanh 

chóng, kích thước nhỏ gọn, và hoạt động được trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác 

nhau như Microsoft Windows, Mac OS, iOS, Android,…. Một trong những tính năng 

nổi bật của Foxit Reader khi xử lý tập tin PDF đó là cho phép thêm các chú thích vào 

PDF dưới các dạng: gạch chân, vạch màu, vẽ hình, viết chữ, tô sáng. Với những tính 

năng đó thì Foxit Reader là một trong số những công cụ GV có thể lựa chọn để thực 

hiện chấm, chữa bải tập cho HS được lưu dưới dạng tập tin PDF. Hình ảnh dưới đây 

minh họa sản phẩm chấm bài tập môn Toán cho HS lớp 3 

 

Hình ảnh bài tập HS nộp 

 

Hình ảnh bài tập được chấm điểm 
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Để sử dụng được công cụ Foxit Reader, trước hết cần tải xuống và cài đặt phần mềm 

này cho máy tính. Các bước thực hiện tải xuống và cài đặt phần mềm được thực hiện 

như sau: 

● Bước 1: Truy cập trang web https://www.foxit.com/pdf-reader/, chọn 

Download Now để thực hiện tải xuống miễn phí tập tin cài đặt. (Lưu ý: chọn hệ 

điệu hành và ngôn ngữ phù hợp – ngôn ngữ thường chọn là English).  

● Bước 2: Kích hoạt tập tin cài đặt đã được tải xuống. 

● Bước 3: Thường chọn Continue (hoặc chọn Custom Installation nếu muốn 

tùy chỉnh các cài đặt). 

● Bước 4: Chọn I Agree để đồng ý với các điều khoản mà nhà sản xuất đưa ra.  

● Bước 5: Chờ hoàn thành cài đặt và sử dụng phần mềm. 

6.2.1.2. Nhận xét, chấm điểm bài tập 

Để thực hiện nhận xét, chấm điểm bài tập của HS (các tập tin bài tập được lưu 

dưới dạng PDF), trước hết cần khởi động phần mềm Foxit Reader. Giao diện của phần 

mềm như hình minh họa.  

 

Các bước chấm bài tập được thực hiện theo quy trình dưới đây: 

https://www.foxit.com/pdf-reader/
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 Minh họa chi tiết các bước như sau: 

Bước 1: Tạo bộ sưu tập stamps.  

● Trong dải lệnh COMMENT, trong nhóm Stamps, chọn nút lệnh Create, 

chọn một trong các cách sau: 

o Create Custom Stamps: tạo mới stamp dưới dạng một hình ảnh 

đính kèm), khi đó xuất hiện hộp thoại như hình minh họa:  

  
o  Create Custom Dynamic Stamps: tạo stamps động với một số mẫu 

có sẵn, một hộp thoại xuất hiện như hình minh họa: 

 
o Manage Stamps: quản lý các stamps: xem danh sách các stamps đã 

được tạo, thêm, sửa, xóa stamp có trong danh sách 

Bước 1: Tạo các bộ sưu tập stamps (đây thường là các nhận xét chung, các thang điểm 

được thiết kế theo dạng tem thư, ví dụ điểm 9 trong hình ảnh minh họa bài tập đã được 

chấm điểm ở mục a). Mỗi tem thư trong bộ sưu tập được tạo một lần và sẽ được lưu 

trữ trong thư viện của phần mềm để sử dụng cho các lần sau. 

Bước 2: Mở bài tập của HS, với mỗi bài được duyệt theo tuần tự, đến vị trí cần chấm, 

GV thêm các chú thích phù hợp, như các gạch chân, gạch ngang, nhận xét từng mục, 

thêm điểm số, … 

Bước 3: Thêm điểm số, hoặc chú thích tổng kết cho bài tập được chấm. 

Bước 4: Lưu lại bài tập đã chấm của HS. 

 

  

Chọn ảnh  

Hình ảnh minh họa stamp 

Đặt tên cho loại stamp, hoặc chọn 

loại đã có sẵn 

Name: đặt tên stamp  

OK: hoàn thành, Cancel: thoát  

  

Xem minh họa 

Chọn một mẫu stamp Template 

Đặt tên cho loại stamp, hoặc chọn 

loại đã có sẵn 

Tên của stamp 

Chữ (số) trên stamp, kèm theo định 

dạng về font, cỡ chữ, màu sắc. 
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Bước 2: Chọn Open để mở một bài tập và thực hiện chấm điểm. Trong dải lệnh 

COMMENT, chọn một số tính năng để thực hiện chấm (chữa) bài tập như sau:  

Nhóm lệnh  Cách thực hiện 
Biểu tượng – 

tên nút lệnh 
Ý nghĩa từng nút lệnh 

Text 

Markup – 

đánh dấu 

văn bản 

● Chọn một nút lệnh trong 

nhóm 

● Đưa chuột đến vị trí cần 

đánh dấu, ấn giữ chuột trái 

và di chuyển chuột từ vị trí 

đầu đến vị trí cuối đoạn văn 

bản cần đánh dấu. 

● Lưu ý: chỉ thực hiện với 

tập tin PDF được định dạng 

 
Highlight 

Đánh dấu (tô màu) cho 

văn bản được chọn 

Squiggly 

Underline 

Gạch chân nguệch ngoạc 

Underline 
Gạch chân 

Strikeout 
Gạch ngang một đường 

giữa từ  

Replace 

Text 

Gạch ngang giữa từ và 

nhập nội dung thay thế 

bằng một hộp văn bản 

Insert 

Text 

Thêm nội dung bằng một 

hộp văn bản 

Pin – ghim 

lại các nội 

dung 

● Chọn nút lệnh 

● Nhấp chuột tại vị trí 

chèn ghim 

● Nhập nội dung ghim 

hoặc tìm tập tin 

● Định dạng cho nội dung 

đã ghim 

 Note 

Ghim một ghi chú 

File 

Ghim một tệp tin dưới 

dạng một đường dẫn 
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Typewriter 

– Thêm chữ 

● Chọn nút lệnh 

● Nhập các nội dung phù 

hợp với đối tượng 

● Thay đổi kích thước 

hộp, phông chữ phù hợp 

 

Typewriter 

Nhập thêm chữ. Trong ví 

dụ minh họa về chấm bài 

tập toán 3, GV đã nhập 

thêm các chữ “Đ” trên 

từng phép tính. Thay đổi 

kích thước chữ “Đ” phù 

hợp với vị trí nhận xét. Có 

thể thực hiện sao chép 

nhiều lần 

 
Callout 

Gọi tới một hộp văn bản 

Textbox 

Thêm một hộp văn bản. 

Trong ví dụ minh họa, 

nhập hộp văn bản “Con 

cần cố gắng hơn nữa nhé!” 

Drawing – 

Vẽ 

● Chọn nút lệnh 

● Thực hiện vẽ hình theo 

lựa chọn (hoặc xóa hình đã 

vẽ) 

● Điều chỉnh kích thước 

cho đối tượng vẽ nếu cần 

 

 

Vẽ thêm các khối hình 

theo lựa chọn tương ứng 

Pencil Vẽ tùy ý bằng cách sử 

dụng bút. GV có thể sử 

dụng bút vẽ để vẽ các dấu 

tích vào bài tập. 

Eraser 

Xóa các đối tượng đã vẽ 

bằng công cụ Drawing 

Area 

Highlight 

Tô màu cho một vùng 

Stamps – 

Thêm bộ 

sưu tập 

stamp có sẵn 

● Chọn một stamp 

● Nhấp chuột tại vị trí 

chèn stamp 

● Thay đổi kích thước 

phù hợp. 

Stamp 

Chèn một stamp đã có 

trong bộ sưu tập stamp. 

Thường khi chấm điểm 

GV chèn các stamp là các 

điểm thành phần.  
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Bước 3: Thêm điểm số hoặc nhận xét tổng kết bài. Ở bước này, GV vẫn sử dụng các 

tính năng trong giải lệnh COMMENT (xem gợi ý trong bảng ở Bước 2). Trong ví dụ 

minh họa, bài tập được chấm chèn một stamp điểm 9, và một TextBox có nội dung 

“Con cần cố gắng hơn nữa nhé!” 

Bước 4: Lưu lại bài tập đã chấm của HS. Trong dải lệnh File, chọn Save As, Chọn vị 

trí lưu bài đã chấm của HS và đặt tên cho bài đã chấm (nên đặt tên khác với tên bài tập 

chưa chấm của HS). 

6.2.2. Công cụ Azota  

Khi sử dụng nền tảng Azota ngoài chức năng tạo lớp học trực tuyến, giao bài tập, 

giao đề thi (dạng trắc nghiệm) cho HS (như đã trình bày ở nội dung trên) thì GV còn có 

thể chấm bài tự luận trực tuyến trên nền tảng này. 

Các bước thực hiện như sau: 

B1: Mở bài tập của HS theo từng lớp 

B2: Chọn bài tập của HS cần chấm. 

B3: Thực hiện chấm từng ý nhỏ của bài tập 

B4: Cho điểm và nhận xét chung toàn bài 

B5: Lưu dữ liệu 

Chi tiết các bước thực hiện như minh họa dưới dây: 

● Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản Azota, chọn mục Bài tập, mở phần bài tập 

theo từng lớp cần chấm điểm 
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● Bước 2: Chọn bài tập của một HS để thực hiện chấm điểm. Ví dụ trong hình minh 

họa, chọn HS “Nguyễn Văn A”. 

 

● Bước 3: Bài tập của HS xuất hiện, chọn nút lệnh vòng tròn đỏ góc dưới bên phải để 

mở tính năng vẽ trên bài tập của HS 

        
 

● Bước 4: Thêm điểm tổng của bài tập, kèm lời phê của giáo viên như hình minh họa. 

Có thể thêm các biểu tượng đi kèm. 

Chọn nút lệnh, nháy đơn 

để thêm đ, nhấn đúp để 

thêm s vào các vị trí của 

bài tập 

Vẽ vào bài tập của HS 

Xóa các hình đã vẽ, hoặc 

xóa nhận xét của GV 

Thêm nhận xét dưới dạng 

văn bản 
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● Bước 5: Chọn “Lưu dữ liệu” 

6.3. Xử lý kết quả với Microsoft Excel 

Dữ liệu kết quả bài thi dạng bảng tính có thể được xử lý bởi phần mềm Microsoft 

Excel. Excel là một phần trong bộ công cụ Microsoft Office cùng với MS Word, 

PowerPoint, Outlook… 

6.3.1. Định dạng dữ liệu 

Dữ liệu khi nhập vào Excel được phân ra làm các loại sau: 

● Kiểu chuỗi, ký tự (Text) Gồm các ký tự chữ (A -> Z, a -> z), các chữ số, các dấu,... 

Khi nhập dữ liệu kiểu chuỗi mặc định là canh trái trong ô.  

● Kiểu số (Number): Là kiểu dữ liệu chỉ chứa các con số 0 -> 9, có thể có dấu +, -, 

%, (, ), ký hiệu tiền tệ và một số ký hiệu đặc biệt khác. Dữ liệu kiểu số bao gồm rất 

nhiều kiểu chi tiết: 

- Số chưa định dạng (General) 

- Số đã được định dạng theo kiểu số (Number) 

- Số ở dạng tiền tệ (Currency) 

- Số kế toán (Accounting) 

- Số ở dạng ngày (Date) 

- Số ở dạng giờ (Time) 

- Số phần trăm % (Percent)Số ở dạng chuỗi (Text) 

- Số ở dạng phân số (Fraction) 

- Một số dạng khác (Custom)  
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Khi nhập dữ liệu kiểu số mặc định là được canh phải trong ô. Nếu độ rộng ô nhỏ 

hơn chiều dài con số. Dữ liệu sẽ thể hiện dạng số mũ (VD: 1E + hoặc dãy dấu 

##### trong ô. 

● Kiểu công thức (Formula) hoặc hàm: Công thức là một biểu thức toán học, bắt 

đầu bằng dấu "=" hoặc dấu "+" chứa dữ liệu số, chuỗi (phải đặt trong cặp dấu nháy 

kép), toán tử, hàm... Kết quả của công thức sẽ hiển thị trong ô còn công thức sẽ được 

hiển thị trên thanh công thức. Độ dài công thức không vượt quá 255 ký tự.  

Lưu ý:  

● Nếu dữ liệu kiểu số, công thức mà có ký tự đứng trước hoặc đứng sau thì Excel 

xem đó là dữ liệu kiểu chuỗi. 

● Nếu ta nhập dữ liệu kiểu số, ngày,... không đúng dạng đã khai báo thì Excel 

không nhận diện được dữ liệu và tự động chuyển sang kiểu chuỗi 

6.3.2. Các hàm tính toán cơ bản 

Một số hàm tính toán cơ bản trong Excel 

Tên hàm Cú pháp Kết quả 

Nhóm hàm xử lý số 

ABS =ABS(n) Trả về giá trị tuyệt đối của số n (n là 1 số cụ thể 

hoặc địa chỉ ô chứa số) 

ROUND = ROUND(m, n) Làm tròn số thập phân m đến n chữ số lẻ. Nếu n 

dương thì làm tròn phần thập phân. Nếu n âm thì 

làm tròn phần nguyên. 

INT = INT(n) Trả về giá trị là phần nguyên của số thập phân n 

SQRT = INT(n) Trả về giá trị là phần nguyên của số thập phân n 

MOD = MOD(m,n) Trả về giá trị phần dư của phép chia số m cho số 

n 

Nhóm hàm xử lý chuỗi 

LOWER = LOWER(s) Chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi s sang chữ 

thường 

UPPER = UPPER(s) Chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi s sang chữ 

hoa 

PROPER = PROPER(s) Chuyển tất cả các ký tự đầu của mỗi từ trong 

chuỗi s sang chữ hoa và 

các ký tự còn lại là chữ thường 

LEFT = LEFT(s, n) Trích ra n ký tự của chuỗi s kể từ bên trái. 

RIGHT = RIGHT(s, n) Trích ra n ký tự của chuỗi s kể từ bên phải. 
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Nhóm hàm thống kê 

MAX = MAX(phạm vi) Trả về giá trị là số lớn nhất trong phạm vi. 

MIN = MIN(phạm vi) Trả về giá trị là số nhỏ nhất trong phạm vi. 

AVERAGE =AVERAGE(phạm vi) Trả về giá trị là trung bình cộng của các ô trong 

phạm vi. 

SUM =SUM(phạm vi) Trả về giá trị là tổng các ô trong phạm vi 

6.3.3. Sắp xếp điểm số 

Để thực hiện sắp xếp điểm số cho HS, trước kết cần chọn toàn bộ bảng điểm của 

HS đã được nhập trong bảng tính Excel. Trên màn hình làm việc của Excel, chọn chức 

năng Sort (mỗi phiên bản bảng tính khác nhau có thể có cách bố trí chức năng này khác 

nhau, tuy nhiên thông thường sẽ nằm trong nhóm lệnh Data). 

Trong VD minh họa ở hình dưới là Bảng điểm tổng kết lớp 5A3, cần sắp xếp điểm trung 

bình của HS theo thứ tự giảm dần chúng ta thực hiện theo các bước sau: 

● Bước 1: Chọn vùng dữ liệu, từ ô A3 (chứa STT) đến vị trí ô cuối cùng của bảng, ô 

L13. 

 
● Bước 2: Chọn chức năng Sort trong dải lệnh Data 

 
● Bước 3: Hộp thoại Sort xuất hiện, chọn Sort By theo cột “Trung Bình”. Để mặc định 

Sort On là Values. Chọn Order là Largest to Smallest  
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● Bước 4: chọn OK để hoàn thành sắp xếp cho trang tính. Kết quả sau khi thực hiện 

sắp xếp như hình minh họa 
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PHẦN II:  
KĨ NĂNG CNTT TRONG XÂY DỰNG BÀI 
GIẢNG DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH 
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Các nền tảng công nghệ đã nêu ở các phần trên cùng với hạ tầng CNTT cho phép 

giáo viên, học sinh có thể học tập trực tuyến một cách hiệu quả trong tình hình dịch 

bệnh còn phức tạp. Tuy nhiên, đối với cấp học Tiểu học, việc dạy và học trực tuyến gặp 

một số khó khăn như: 

● Học sinh tiểu học còn nhỏ tuổi, nhất là lớp 1, lớp 2 chưa đủ khả năng để tiếp cận 

việc học trực tuyến. Việc sử dụng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại chưa 

được thành thạo, dẫn đến khó khăn trong tiếp thu kiến thức và tham gia hoạt 

động học tập 

● Một bộ phận học sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện để trang 

bị thiết bị điện tử, cũng như kết nối Internet. Do đó, các em không thể tiếp cận 

với việc học tập trực tuyến. 

Với những lý do trên, dạy học qua truyền hình là phương thức hỗ trợ phù hợp và 

tốt nhất. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thống nhất trong cuộc làm việc với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo: “Phương thức học trực tuyến là phương thức chủ đạo, học truyền hình 

là phương thức bổ trợ quan trọng, nhất là ở những nơi không có điều kiện học trực 

tuyến”.  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đã phát biểu:  

“Dạy học trực tuyến là phương thức chính, dạy học trên truyền hình là phương thức 

bổ trợ quan trọng nhất. Riêng các em học sinh lớp 1, lớp 2, việc dạy học trên truyền 

hình sẽ là trọng tâm” 

Học qua truyền hình không chỉ phù hợp với những nơi học sinh không có đủ điều 

kiện học trực tuyến mà còn có nhũng ưu điểm nhất định như dễ tiếp cận hơn đối với 

học sinh nhỏ. Trẻ em ngày nay cũng học tập thông qua truyền hình, truyền thanh rất 

nhanh, đặc biệt là các môn về ngôn ngữ. 

Dạy học qua truyền hình ở đây được hiểu rằng là thông qua các kênh phát hình ảnh 

khác nhau để truyền tải video bài giảng của giáo viên đến với học sinh. Hiện nay, có 

một số kênh phát hình đến đông đảo người xem bao gồm: 

● Các trang web cho phép tải video như youtube, vimeo… 

● Các trang mạng xã hội facebook 

● Đài truyền hình, truyền thanh trung ương, địa phương và các đài truyền hình tư 

nhân khác. 

Phần II sẽ trình bày các bước chuẩn bị bài giảng bằng video bao gồm quay, chỉnh 

sửa, cắt ghép và phát hành video bài giảng tới học sinh qua một số kênh truyền tải hình 

ảnh phổ biến như Youtube, Facebook và các kênh truyền hình trong nước. 

 

 

 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%e1%bb%99-Gi%c3%a1o-d%e1%bb%a5c-v%c3%a0-%c4%90%c3%a0o-t%e1%ba%a1o.vnp
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CHƯƠNG 7: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ GHI HÌNH     BÀI GIẢNG 

7.1. Ghi hình và chỉnh sửa video bằng điện thoại 

7.1.1. Giới thiệu 

Các công cụ ghi hình như điện thoại thông minh, máy ảnh, máy quay video đang 

dần trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện nay với những vai trò to lớn khi có thể ghi 

lại các khoảnh khắc, thời điểm và thực hiện chia sẽ các đoạn video trên nhiều nền tảng 

khác nhau. 

Bên cạnh chức năng giải trí, các công cụ ghi hình còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau đặc biệt là giáo dục trong thời đại mới khi giáo viên cần phải thực hiện 

ghi lại các bài giảng để gửi, chia sẻ tới cho học sinh. Tuy việc thực hiện quay video có 

thể dễ dàng thực hiện bằng một số thao tác đơn giản. Tuy nhiên để thực hiện một cảnh 

quay cụ thể là quay lại phần bài giảng của giáo viên hoàn toàn không đơn giản mà cần 

nắm được một số lưu ý để sao cho sản phẩm bài giảng khi quay là tốt nhất, rõ ràng nhất, 

dễ truyền tải được nội dung bài giảng đến với học sinh. 

7.1.2. Các lưu ý khi thực hiện ghi hình bằng điện thoại/máy ảnh 

Để thực hiện quá trình ghi hình bằng điện thoại/máy ảnh được thực hiện tốt, cần 

đảm bảo một số yếu tố sau: 

7.1.2.1. Thiết bị 

Một thiết bị ghi hình có các yếu tố kĩ thuật tốt như độ phân giải, cảm biến đồ họa, 

các tính năng chống rung, giảm nhiễu,… sẽ cho ra sản phẩm tốt khi thực hiện quay và 

ghi hình. Ngoài ra, nhiều thiết bị điện thoại thông minh hiện nay cũng tích hợp các chức 

năng quay phim chuyên nghiệp không kém gì các thiết bị ghi hình chuyên nghiệp.  

Ngoài ra, nên chuẩn bị một thiết bị có dung lượng (khả năng lưu trữ lớn) do khi quay 

video(đặc biệt là video dài) sẽ yêu cầu một dung lượng lớn để lưu lại. Bên cạnh đó các 

yếu tố về dung lượng pin, cũng cần để ý tránh trong quá trình quay thiết bị dừng lại đột 

ngột. 
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7.1.2.2. Các thiết lập vị trí quay 

Việc thực hiện đặt máy sao cho phù hợp cũng là một trong những yêu cầu quan trọng 

ảnh hướng đến chất lượng quay. Đối với quá trình quay phim, nên thực hiện để máy 

điện thoại nằm ngang khi quay sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn, cụ thể như sau: 

− Khi quay video nằm ngang sẽ giúp chúng ta có khung hình chuẩn, chuyên nghiệp 

và dễ dàng lấy bố cục hình ảnh. 

− Phù hợp với tất cả nền tảng từ chỉnh sửa video cho đến chia sẻ, đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông. 

Để thực hiện quay ngang điện thoại, giáo viên có thể đặt điện thoại lên một mặt 

phẳng và thiết lập sao cho có thể quay được tổng thể khung hình mong muốn. Ngoài ra, 

giáo viên có thể lựa chọn mua các thiết bị hỗ trợ gắn điện thoại như tripod để thiết lập 

một cách chắc chắn, thoải mái. 

 

7.1.2.3. Môi trường 

Khi quay video, ngoài chuẩn bị thiết bị ra, người thực hiện quay cũng cần thiết lập 

một môi trường quay sao cho phù hợp, đảm bảo được các yếu tố như ánh sáng rõ nét, 

không có các tiếng ồn, tạp âm từ bên ngoài lọt vào video. Ngoài ra, cảnh quay cũng cần 

được thiết đặt sao cho trang nhã, lịch sử, tránh sắp xếp cảnh quay lộn xộn đặc biệt là 

khi thực hiện quay bài giảng. 

7.1.2.4. Con người 

Chất lượng của một sản phẩm video cũng ảnh hưởng rất nhiều do sự thể hiện của 

người được ghi hình. Đối với một video bài giảng, yếu tố này càng trở nên quan trọng 

hơn bao giờ hết do đây chính là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng video tốt 

hay xấu. Người được ghi hình cần mặc đồ trang nhã, lịch sự phù hợp với nội dung cảnh 

quay. Ngoài ra, giọng nói cần phải rõ ràng, âm lượng đủ lớn để có thể ghi lại được bằng 

thiết bị. Trong quá trình quay, khi gặp phải các lỗi như nói vấp hay quên mất nội dung, 

không cần thiết phải thực hiện quá trình quay lại từ đầu mà có thể bỏ qua, thực hiện lại 

đoạn đấy và xử lí lỗi thông qua các công cụ cắt chỉnh video. 
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CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ BIÊN TẬP VIDEO BÀI GIẢNG 

8.1. Một số công cụ biên tập video online 

8.1.1. Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký Canva 

8.1.1.1. Giới thiệu 

Ra mắt vào năm 2013, Canva là một công cụ thiết kế và xuất bản trực tuyến với 

sứ mệnh trao quyền cho mỗi người trên thế giới thiết kế mọi thứ và đăng ở bất kì đâu. 

Canva một một trang web công cụ thiết kế đồ họa với thiết kế đơn giản, cho phép tất cả 

mọi người có thể sử dụng mà không yêu cầu quá nhiều về kỹ năng đồ họa, thiết kế. Từ 

đó, giáo viên có thể sáng tạo nên các sản phẩm số đẹp mắt, thu hút. 

 Công cụ Canva được tạo ra với nhiều gói khác nhau có thể đăng ký từ Canva 

miễn phí cho đến Canva Pro. Với Canva bản miễn phí, người dùng sẽ được cung cấp 

các chức năng chính sau: 

● Hơn 250.000 mẫu miễn phí 

● Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư, v.v..) 

● Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí 

● Mời thành viên vào nhóm của bạn 

● Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực 

● 5GB lưu trữ đám mây 

Công cụ Canva có rất nhiều chức năng nổi trội có thể kể đến như chỉnh sửa video, 

thiết kế slide, thiết kế chỉnh sửa ảnh,… Tuy nhiên, trong phạm vi phần này, chúng ta sẽ 

chỉ tập trung vào chức năng chỉnh sửa video. 

8.1.1.2. Đăng ký tài khoản 

Tương tự với các công cụ chỉnh sửa đã giới thiệu, công cụ Canva yêu cầu giáo viên tạo 

tài khoản trước khi sử dụng. Các bước đăng ký tài khoản bao gồm: 

Bước 1: Truy cập vào trang web canva.com 

Bước 2: Trên giao diện của trang web, lựa chọn nút Sign up. 
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Bước 3: Một hộp thoại hiện lên, giáo viên có thể lựa chọn truy cập thông qua 1 trong 3 

cách như sau: 

- Sign up with Google: Đăng ký bằng tài khoản Google (Gmail) 

- Sign up with Facebook: Đăng ký bằng tài khoản Facebook 

- Sign up with email: Đăng ký bằng email khác. 

 

Với mỗi lựa chọn, thực hiện điền các thông tin tương ứng để thực hiện đăng ký. Sau khi 

đăng ký thành công, giáo viên sẽ được điều hướng đến trang tài khoản cá nhân của 

mình. 

8.1.1.3. Đăng nhập tài khoản 

Sau khi đã thực hiện đăng ký tài khoản, ở những lần truy cập sau, chúng ta thực hiện 

các bước đăng nhập như sau: 

Bước 1: Ở giao diện trang chủ Canva, click chọn nút Log in 

 

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện. Tại đây, giáo viên lựa chọn cách thức đăng nhập tương 

ứng với cách thức đã sử dụng ở bước đăng ký bao gồm 4 lựa chọn: 

- Log in with Google: Đăng nhập bằng tài khoản Google (Gmail) 

- Log in with Facebook: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook 

- Log in with Apple: Đăng nhập bằng tài khoản Apple 

- Log in with email: Đăng nhập bằng email khác. 

Bước 3: Sau khi thực hiện lựa chọn và hoàn chỉnh các bước, lựa chọn nút Log in để 

hoàn tất quá trình tạo tài khoản. 
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8.1.2. Chỉnh sửa  

8.1.2.1. Đăng tải video 

Trong công cụ Canva, để thực hiện chỉnh sửa video, chúng ta cần lựa chọn tạo 

một sản phẩm video phù hợp với video cần chỉnh sửa, cụ thể các bước như sau: 

Bước 1: Ở giao diện chính của Canva sau khi đăng nhập, lựa chọn nút Video. 

Bước 2: Ở mục Video bên dưới, giáo viên có thể lựa chọn các kích cỡ video khác nhau 

hoặc click vào nút Custom Size để tùy chỉnh kích thước video cần sửa. 

 

Bước 3: Sau khi lựa chọn xong kích thước, công cụ đưa chúng ta đến với giao diện 

chỉnh sửa, thiết kế video. Ở thanh công cụ bên trái màn hình, lựa chọn nút Uploads, 

chọn Upload Media, chọn Device. 

 

Bước 4: Sau khi thực hiện bước 3, giao diện mở ra cửa sổ thư mục. Tại đây, lựa chọn 

tập tin video cần chỉnh sửa. Sau đó, chương trình sẽ bắt đầu đăng tải video lên công cụ 

Canva. 
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Khi hoàn tất, giáo viên có thể quan sát thấy tập tin video của mình ở trong mục 

Uploads/Videos. 

 

8.1.2.2. Cắt chỉnh video 

Quy trình cắt và loại bỏ các đoạn không cần thiết của video có thể được thực hiện như 

sau: 

Bước 1: Sau khi đăng tải video lên hệ thống, ở mục Uploads, thực hiện kéo tập tin video 

đã đăng tải và thả vảo trong khung làm việc chỉnh ở giữa màn hình. 

 

Bước 2: Khi kết thúc bước 1, video đã được đưa vào khung làm việc chính. Ở đây, thực 

hiện kéo thả video, sắp xếp video sao cho phù hợp với vị trí trên khung. 

Bước 3: Click chọn vào video. Trên thanh công cụ phía trên, xuất hiện các lựa chọn. 

Tại đây, click chọn nút có biểu tượng chiếc kéo đầu tiên để bắt đầu tiến hành cắt video. 

 

Bước 4: Sau khi lựa chọn chức năng cắt video, trên video xuất hiện thanh thời gian của 

đoạn video. Thực hiện kéo thả 2 phần viền mau tím để lựa chọn vùng cần giữ lại và 

chọn nút Done khi hoàn thành. 
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Bước 5: Nếu video cần ghép nhiều đoạn lại với nhau, thực hiện chọn nút thêm trang 

mới. Sau đó, ở trang mới này, thực hiện tương tự các bước từ 1 đến 4 tuy nhiên ở bước 

4, chúng ta lựa chọn đoạn cần cắt tiếp theo để ghép với đoạn cắt số 1. 

 

Ngoài ra, trong công cụ canva cũng hỗ trợ thêm các văn bản, video, hình ảnh lên sản 

phẩm video, có thể thực hiện dễ dàng thông qua thao tác lựa chọn các chức năng công 

cụ ở ô bên trái giao diện. 

 

8.1.4. Xuất video sản phẩm 

Sau khi thực hiện điều chỉnh và hoàn thiện video, chúng ta có thể thực hiện tải về sản 

phẩm thông qua các bước như sau: 

Bước 1: Trong giao diện chỉnh sửa video, lựa chọn nút Download 

 

Bước 2: Lựa chọn định dạng (File type) cũng như số trang (Select pages) cho phù hợp. 
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Bước 3: Click chọn nút Download để tiến hành tải về. 

Sau khi thực hiện các bước, ở góc dưới bên phải màn hình sẽ xuất hiện thanh tiến trình 

để giáo viên quan sát thời gian xử lí video.  

 

Bước 4: Sau khi Canva xử lí xong video, cửa sổ thư mục sẽ hiện lên. Thực hiện lựa chọn 

vị trí lưu tập tin sản phảm và chọn nút Save để bắt đầu tải video. 

 

8.2. Biên tập video bài giảng bằng Movie Maker 

8.2.1. Giới thiệu Movie Maker và cách cài đặt 

Window Movie Maker (hay Movie Maker) là một phần mềm tiện ích miễn phí 

giúp chỉnh sửa, cắt ghép video và làm phim hoạt động trên hệ điều hành window. Công 

cụ có nhiều tính năng cùng giao diện thân thiện với giáo viên, thao tác đơn giản, dễ làm 

quen khiến cho công cụ ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với những người cần thực 

hiện các chỉnh sửa video cơ bản. 

Những tính năng của Movie Maker bao gồm: 
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● Tạo một video mới từ hình ảnh, hỗ trợ làm phim 

● Chỉnh sửa, cắt ghép nhiều video có sẵn 

● Chèn nhạc nền, thêm nội dung vào video 

● Xuất video dưới nhiều định dạng khác nhau 

● Sở hữu nhiều hiệu ứng đẹp mắt giúp các video thêm hấp dẫn 

8.2.2. Tải và cài đặt phần mềm 

Giáo viên có thể thực hiện tìm kiếm dễ dàng các bộ cài đặt của công cụ với từ 

khóa “Window Movie Maker 2012”. Sau khi đã tải về, để thực hiện cài đặt Window 

Movie Maker, chúng ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Mở tập tin bằng cách nhấp chuột vào bộ cài đặt. 

 

Bước 2: Lựa chọn mục Choose the programs you want to install 

 

Bước 3: Tích chọn vào ô Photo Gallery and Movie Maker (bỏ tích các ô còn lại)  

 

Bước 4: Nhấn chọn nút Install và chờ sau khi đã hoàn tất tiến trình cài đặt thì nhấn chọn 

nút Close. 
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Để kiểm tra phần mềm đã thực hiện cài đặt thành công, nhấn chọn biểu tượng 

Start. Sau đó, gõ từ khóa Movie Maker. Tại đây sẽ xuất hiện chương trình và có thể 

click nút Open để thực hiện mở ứng dụng. 

Giao diện phần mềm công cụ Movie Maker có thiết kế khá đơn giản với các vùng 

riêng biệt, cụ thể như sau: 

● Thanh công cụ: Bao gồm các công cụ chỉnh sửa video. 

● Video sản phẩm: Kết quả sản phẩm sau khi được điều chỉnh sẽ được hiển 

thị ở đây. 

● Khung thời gian: Thể hiện sự sắp xếp các tài nguyên video cũng như là 

vùng để thực hiện các thao tác chính sửa. 

 

8.2.3. Biên tập video 

8.2.3.1. Đăng tải các đối tượng vào dự án 

Đây chính là một trong những thao tác cơ bản nhất trong tất cả các phần mềm 

chỉnh sửa video trước khi thực hiện chỉnh sửa nội dung. 

Trong Movie Maker, các thao tác đăng tải các đối tượng dự án được thực hiện như sau: 
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Bước 1: Click chọn vào nút Add Videos and photo để thực hiện nhập các video và hình 

ảnh. Và lựa chọn nút Add music để thực hiện chèn tập tin âm thanh. 

 

Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, hộp thoại thư mục hiện lên. Ở đây, thực hiện lựa 

chọn tập tin đã chuẩn bị sẵn. 

Bước 3: Click chọn nút Open 

Sau khi thực hiện các bước trên, trên phần thanh thời gian sẽ xuất hiện các tài nguyên 

đã lựa chọn. 

8.2.3.2. Cắt video và sắp xếp tài nguyên 

Khi một video được đưa vào trong công cụ Movie Maker, video sẽ được xem 

như là một “cuộn phim” nối tiếp nhau. Để thực hiện cắt bỏ một phần của đoạn video, 

trước tiên, cần thực hiện cắt video đã cho thành các đoạn video rồi xóa bỏ đoạn mình 

mong muốn. 

Để thực hiện thao tác cắt một phần video, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Lựa chọn video cần thực hiện cắt trên khung thời gian. 

Bước 2: Kéo thả thanh thời gian trên khung thời gian đến vị trí bắt đầu của đoạn cần cắt 

Bước 3: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Video tool, chọn Edit. Ở đây, chúng ta lựa 

chọn nút Split để tách đoạn video thành 2 đoạn tại vị trí tách là thanh thời gian đã thực 

hiện ở bước 2. 

 

Bước 4: Thực hiện tương tự bước 2 và bước 3 cho vị trí kết thúc của đoạn cần cắt. 
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Bước 5: Sau khi thực hiện các bước trên, đoạn video đã được tách thành các phần. Click 

chọn vào phần cần xóa và nhấn nút Delete trên bàn phím (hoặc nhấp chuột phải vào 

phần cần xóa và chọn nút Remove. 

Ngoài ra, việc tách video thành các phần có thể được sử dụng để thay đổi vị trí các đoạn 

trên video bằng cách kéo thả các phần đến vị trí và thứ tự mong muốn.  

8.2.3.3. Chèn văn bản và hình ảnh 

Đối với văn bản, công cụ Window Movie Maker hỗ trợ chèn theo 2 kiểu khá 

nhau bao gồm chèn dưới dạng một cảnh và chèn tiêu đề trong các hình ảnh, video. 

- Chèn một cảnh chứa văn bản 

Bước 1: Trên thanh công cụ, trong tab Home, lựa chọn mục Title -> Xuất hiện một 

cảnh với văn bản “My Movie”. 

Bước 2: Trong khung thời gian, kéo thả cảnh đã tạo đến vị trí mong muốn. 

Bước 3: Click lựa chọn vào cảnh. Sau đó, thực hiện click chọn vào ô văn bản trong 

khung chứa video sản phẩm vào thay đổi nội dung cho phù hợp.  

 

Bước 4: Khi chọn vào cảnh, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện 2 tab mới có tên là Video 

tools dùng để chỉnh sửa nền và Text Tools dùng để chinh sửa ô văn bản và các thuộc 

tính chỉnh sửa cho từng phần cụ thể như sau: 

Trong mục Video tools/Edit:  

● Background color: Màu nền của cảnh. 

● Duration: Thời gian cảnh chứa dòng chữ xuất hiện. 
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Trong mục Text Tools/Format: 

● Mục Font, Paragraph: Hiệu chỉnh các thuộc tính cho ô văn bản. 

● Edit Text: Thay đổi nội dung ô văn bản. 

● Background color: Màu nền của cảnh. 

● Start time: Thời gian xuất hiện của ô văn bản. 

● Text duraition: Khoảng thời gian ô văn bản xuất hiện. 

● Effects: Bao gồm các hiệu ứng cho ô văn bản. 

 

Thực hiện điều chỉnh các thuộc tính cho phù hợp với video. 

- Chèn văn bản vào cảnh đã có sẵn 

Khi muốn chèn văn bản vào cảnh video, hình ảnh đã có sẵn, chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Trên khung thời gian, di chuyển thanh thời gian đến vị trí trên video cần chèn 

văn bản. 

Bước 2: Trên thanh công cụ, trong tab Home, lựa chọn mục Caption -> Một ô văn bản 

xuất hiện tại vị tri của thanh thời gian trên khung thời gian. 

Bước 3: Trong vùng chứa sản phầm kết quả, thực hiện chỉnh sửa nội dung của ô văn 

bản. 

Bước 4: Trên thanh công cụ, lựa chọn mục Text Tool/Format. Sau đó thực hiện điều 

chỉnh như đã thực hiện với văn bản trong phần chèn một cảnh chưa văn bản. 

Sau khi hoàn thiện trê cảnh sẽ xuất hiện ô văn bản tương ứng. 

8.2.3.4. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh  

Sau khi chính sửa video, các cảnh bao gồm video và hình ảnh sẽ được sắp xếp 

nối tiếp với nhau trên khung thời gian. Tuy nhiên, giữa các cảnh sẽ nối với nhau liên 

tiếp tạo sự tách rời giữa các cảnh trong video. Do đó, cần thực hiện đặt các hiệu ứng 

chuyển cảnh tại các vị trí giao phù hợp để tạo sự hấp dẫn hơn cho video với các thao 

tác cụ thể như sau: 

Bước 1: Trên khung thời gian, lựa chọn cảnh cần thực hiện chèn hiệu ứng chuyển cảnh 

đầu cảnh. 
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Bước 2: Trên thanh công cụ, lựa chọn tab Animations. 

Bước 3: Trong mục Transitions, lựa chọn kiểu hiệu ứng chuyển cảnh phù hợp và thực 

hiện điều chỉnh phần thời gian hiệu ứng (Duration) cho phù hợp. 

 

Có thể thực hiện chọn Apply to all để áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ các phân cảnh còn 

lại trong video. 

8.2.3. Xuất bản video 

Công cụ Window Movie Maker hỗ trợ nhiều kiểu định dạng xuất video khác 

nhau tùy thuộc vào nhu cầu của giáo viên với thao tác thực hiện rất nhanh chóng.  

Bước 1: Trên thanh công cụ, lựa chọn nút Save movie. 

Bước 2: Lựa chọn kiểu định dạng phù hợp với nhu cầu (mặc định sẽ là Recommended 

for this project) 

 

Bước 3: Một hộp thoại hiện lên. Thực hiện chọn vị trí lưu sản phẩm xuất ra. 

Bước 4: Click chọn nút Save để chương trình tiến hành xuất sản phẩm. 

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình sẽ chạy tiến trình xuất sản phẩm. Sau khi 

hoàn thành, sản phẩm sẽ được đặt ở vị trí đã chọn để lưu ở bước 3. 
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Chương 

9 

CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH BÀI GIẢNG 

9.1. Phát hành qua Youtube 

Youtube không chỉ là mạng xã hội video lớn trên thế giới, mà nó còn là nơi chúng 

ta có thể đăng tải video bài giảng của mình để lưu trữ hay giới thiệu video tới học sinh. 

Youtube hỗ trợ upload video từ máy tính, và cả trên điện thoại. Trong phần này, chúng 

ta sẽ tìm hiểu cách đưa video bài giảng có sẵn trên máy tính lên youtube. 

9.1.1. Thiết lập kênh youtube 

Bước 1: Truy cập vào kênh https://www.youtube.com/, chọn SIGN IN để đăng nhập 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ cần đăng nhập tài khoản Google cá nhân của mình. 

 

 

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta chọn biểu tượng ở góc phải trên màn hình, chọn 

tiếp Kênh của bạn để vào Kênh Youtube của chúng ta. 
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Như vậy là chúng ta đã tạo và thiết lập thành công xong kênh Youtube. Phần tiếp theo 

chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đăng video lên kênh Youtube này. 

9.1.2. Đăng video lên kênh 

Bước 1. Chọn biểu tượng  ở góc phải trên màn hình để thêm một video bài giảng 

đã được chuẩn bị sẵn trước đó;  

 

Bước 2. Tiếp theo chọn Tải video lên. Chúng ta có thể Kéo và thả tệp video để tải 

lên. Mặc định các video được tải lên sẽ ở chế độ riêng tư cho đến khi chúng ta xuất bản 

công khai. 
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Bước 3. Thiết lập một số thông tin Chi tiết của video bài giảng 

● Tiêu đề (bắt buộc): đây là Tiêu đề của video và đây là nội dung bắt buộc phải có 

● Mô tả: giới thiệu chi tiết về nội dung của video 

Sau đó chọn Tiếp để hoàn thành nốt các thông tin còn lại. 

 

Bước 4. Một số thành phần khác của video như Thêm phụ đề; Thêm màn hình kết 

thúc; Thêm thẻ là những tùy chọn để giúp video bài giảng của chúng ta tiếp cận được 

nhiều người xem hơn. 
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Bước 5. Sau đó chọn Tiếp để hoàn thành nốt các thông tin còn lại. Đến phần Kiểm tra 

vấn đề bản quyền, chúng ta phải đảm bảo video không có các nội dung liên quan đến 

bản quyền thì mới được xuất bản. 

 

Bước 6. Ở phần Chế độ hiển thị, chọn Công khai để tất cả học sinh có thể xem được 

video bài giảng. Chúng ta có thể copy Đường liên kết của video và gửi cho học sinh 

xem. Cuối cùng, chọn XUẤT BẢN để đăng video bài giảng lên kênh Youtube. 
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Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đăng tải video bài giảng lên kênh Youtube và 

có thể gửi link cho học sinh trong lớp xem. 

9.1.3. Thiết lập các chế độ xem và bình luận 

Bước 1. Để thiết lập các chế độ xem cho video, chọn QUẢN LÝ VIDEO trên Kênh 

Youtube 



 

 

 

 
283 

 

 

Bước 2. Chọn video cần chỉnh sửa, chọn biểu tượng  để bắt đầu chỉnh sửa 

 

Bước 3. Chọn Chế độ hiển thị để thay đổi cách hiển thị video bài giảng. Trong phần 

Lưu hoặc xuất bản, có các tùy chọn: Riêng tư; Không công khai; Công khai; để 

chúng ta lựa chọn 
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Bước 4. Chọn Bình luận và thông tin xếp hạng để chọn xem ta muốn hiển thị hay ẩn 

phần bình luận và chọn cách hiển thị. Trong đó có một số tùy chọn hình bên dưới: 

 

Như thế là chúng ta đã biết cách sử dụng và đăng tải một video bài giảng cho 

học sinh trên Kênh Youtube. Hy vọng công cụ này sẽ giúp giáo viên có thêm một lựa 

chọn nữa trong thư viện các công cụ phát hành bài giảng của mình.  

9.2. Phát hành qua mạng xã hội Facebook 

9.2.1. Phát hành video dưới dạng post 

Bước 1. Truy cập địa chỉ https://www.facebook.com/, nếu đã có tài khoản chúng ta chỉ 

cần đăng nhập với Email và Mật khẩu; ngược lại, nếu chưa có mật khẩu, chúng ta chọn 

Create New Account để tạo tài khoản mới. 

https://www.facebook.com/
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Bước 2. Để tạo tài khoản mới, chúng ta nhập các thông tin bao gồm: họ và tên; địa chỉ 

email; mật khẩu; ngày tháng năm sinh; giới tính như hình bên dưới, sau đó chọn 

Sign Up để tạo tài khoản mới. 

 

Bước 3. Sau khi đăng ký thành công, đây là một ví dụ về giao diện facebook sau khi 

đăng nhập. 
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Bước 4. Chọn Photo/Video để bắt đầu đăng video bài giảng đã được chuẩn bị sẵn 

 

Lúc này, hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ để chúng ta lựa chọn video bài giảng trên 

máy tính. Chọn đúng địa chỉ đường dẫn đến video bài giảng, sau đó chọn Open để tiến 

hành đăng tải video lên facebook. 
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Bước 5. Chọn bài đăng ở chế độ Public để tất cả học sinh có thể xem được; nhập nội 

dung mô tả cho video ở bên dưới; sau đo chọn Post để bắt đầu đăng tải video bài giảng  

 

Lưu ý chờ một lúc để facebook tiến hành xử lý kiểm tra bản quyền nội dung video bài 

giảng. Cho đến khi chúng ta nhận được thông báo như thế này là đã phát hành video 

thành công. 
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 Như vậy là chúng ta đã phát hành thành công video bài giảng lên trên facebook 

để tất cả học sinh có thể xem bài giảng này. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách 

chia sẻ bài video này cho học sinh. 

9.2.2. Chia sẻ video 

Bước 1. Để chia sẻ video, chọn Share và lựa chọn các chức năng như: 

 

● Share now (Public) và Share to New Feeed (Trên dòng thời gian của bạn): 

Tùy chọn này tạo ra một bài viết trên Timeline của ta. Điều chỉnh những học sinh 

có thể nhìn thấy bài viết của ta bằng cách chọn một đối tượng trong danh sách, 

ta có thể viết thêm suy nghĩ riêng của mình trong bài chia sẻ 



 

 

 

 
289 

 

● Share to your story (Public) (Trên dòng thời gian của một người bạn): Tùy 

chọn này cho phép ta chia sẻ bài viết tới Timeline của một học sinh. Nhập tên 

học sinh của ta vào, và chọn đúng người mà ta muốn chia sẻ 

● Share to a group (Trong một nhóm): Tùy chọn này cho phép ta chia sẻ bài viết 

với một nhóm lớp mà ta là thành viên. Nhập vào tên của nhóm, và sau đó một 

thông báo tùy chọn trong lĩnh vực mở 

● Share to a Page (Trên một Trang bạn quản lý): Tùy chọn này cho phép ta 

chia sẻ bài viết tới một trang Fanpage mà ta quản lý. Nhập vào tên của trang, và 

sau đó chọn đúng Trang mà ta muốn chia sẻ 

● Send in Messenger (Trong tin nhắn riêng): Tùy chọn này dùng để chia sẻ riêng 

tư với một cá nhân hoặc nhóm học sinh. Nhập tên của học sinh, và sau đó chọn 

đúng học sinh mà ta muốn gửi tin nhắn 

Như vậy là chúng ta đã biết cách sử dụng và đăng tải một video bài giảng cho học 

sinh trên Kênh Facebook. Hy vọng công cụ này sẽ giúp giáo viên có thêm một lựa chọn 

nữa trong thư viện các công cụ phát hành bài giảng của mình. 

 

9.3. Phát hành video qua truyền hình 

Thực hiện chủ trương của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Giáo dục cũng đã 

làm việc cụ thể, chi tiết với các đài truyền hình, kênh truyền hình Trung ương, sắp xếp 

học liệu, bài giảng truyền hình, lên lịch phát sóng đảm bảo diện bao phủ tốt nhất; tiếp 

tục làm việc để các đài địa phương tiếp sóng, bổ trợ cho cả những học sinh học trực 

tuyến. Các Sở Giáo dục cũng làm việc với Đài truyền hình địa phương để phát sóng các 

giờ học trên truyền hình cho học sinh tại địa phương. 

Dạy học thông qua truyền hình cũng có hai hình thức khác nhau: 

• Ghi hình giảng dạy trực tiếp tại studio của Đài truyền hình 

• Ghi hình sẵn bài giảng dưới dạng video và giao lại cho bên truyền hình biên tập 

và phát hành. 

Để việc dạy học thông qua hình thức phát hành bài giảng qua các kênh truyền 

hình được hiệu quả, cần thực hiện các công việc sau: 

• Lựa chọn khung giờ phát sóng phù hợp trẻ nhỏ khó tập trung được lâu, nhất là 

khi cần tiếp thu kiến thức  

• Chuẩn bị nội dung bài dạy phải đảm bảo sinh động, dễ hiểu và gắn với thực tiễn. 

• Tập huấn đội ngũ giáo viên phương pháp giảng dạy trên truyền hình, từ kỹ năng 

đứng trước ống kính, từ giọng nói qua micro và sự tương tác với hệ thống. 

9.3.1. Tập huấn phương pháp giảng dạy trên truyền hình 

Trước khi tiến hành giảng dạy trên truyền hình, đội ngũ giáo viên phụ trách cần 

phải được cơ sở tập huấn về phương pháp giảng dạy trên truyền hình. Việc dạy trên 
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truyền hình có những yêu cầu riêng biệt về cách thức giảng dạy, nên giáo viên cần được 

chuẩn bị về tác phong, sự tương tác với các đội ngũ kỹ thuật… 

9.3.2. Chuẩn bị video bài dạy 

Khác với dạy học trực tuyến, với dạy học qua truyền hình, giáo viên khó có thể 

triển khai các hoạt động tương tác với học sinh, mà chủ yếu tìm kiếm các hình thức 

trình bày bài học sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu. Bài dạy ở đây có thể là bài giảng bằng 

Powerpoint hoặc video làm sẵn. Giáo viên tham khảo phần chuẩn bị bài dạy ở mục 1.2 

trong Chương 1 của tài liệu này về phần soạn thảo bài giảng Powerpoint và mục 1.8 và 

toàn bộ chương 2 về tạo và chỉnh sửa video. 

9.3.2. Phát hành bài giảng qua truyền hình 

Sau khi có được video quay bài giảng của giáo viên, nhiệm vụ chỉnh sửa và phát 

hành thuộc về các cán bộ kỹ thuật của các kênh truyền hình. 
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PHẦN III:  
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ AN TOÀN TRONG DẠY 
HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC QUA 
TRUYỀN HÌNH 
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Chương 

10 
 

 
CHƯƠNG 10: MỘT SỐ LƯU Ý VỀ AN TOÀN TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH 

10.1. Một số lưu ý về an toàn điện và thiết bị điện tử 

Việc phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh luôn nhận được sự quan tâm, 

hướng dẫn và nhắc nhở thường xuyên từ giáo viên và cha mẹ học sinh. Trong hoàn cảnh 

dạy học trực tuyến và qua truyền hình khi học sinh không thể thiếu các thiết bị điện tử 

như tivi, máy tính và điện thoại thông minh, vấn đề an toàn điện và thiết bị càng được 

quan tâm hơn khi nguy cơ mất an toàn cháy nổ và điện giật luôn hiện hữu. 

 

 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng, thầy cô 

giáo cũng như cha mẹ học sinh cần lưu ý một số các yếu tố an toàn về điện như sau: 

- Không vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để học. Cả 

sạc pin và học trực tuyến (thường qua mạng và có video), các bộ phận trong điện 

thoại phải làm việc ở cường độ cao, thiết bị sẽ tỏa nhiệt nhiều và liên tục trong 

thời gian dài. Việc này có thể dẫn đến pin bị phồng lên, có khả năng phát nổ. 

Ngoài ra, cũng có nhiều rủi ro từ củ sạc. Nhiều củ sạc không được thiết kế chuyên 

để vừa cấp điện cho pin, vừa duy trì hoạt động cho điện thoại, có khả năng gây 
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ra cháy nổ. Hơn nữa, nếu củ sạc kém chất lượng cũng rất dễ gây ra cháy nổ chập 

điện. 

- Không được chạm vào dây điện đứt rời hoặc dây điện bị hở 

- Không được đưa ngón tay hoặc que đâm, chọc vào các ổ cắm điện 

- Không chạm đến bất kỳ dụng cụ điện nào với tay ướt. 

- Không nên sử dụng bất kỳ thiết bị điện hoặc rút phích cắm điện khi không được 

người lớn cho phép.  

- Không được lấy dây điện, thiết bị điện làm đồ chơi 

- Khi phát hiện các thiết bị chạy điện rơi vào chỗ có nước thì không được chạm 

tay vào mà phải báo ngay cho người lớn.  

- Không tự tìm cách lấy các vật dụng khác rơi vào phải thiết bị điện 

Để đảm bảo các nguyên tắc an toàn về điện và thiết bị, cha mẹ học sinh cần: 

- Chủ động sạc điện thoại, máy tính đầy pin trước khi con vào lớp học.  

- Thay mới pin khi có dấu hiệu "chai", thông thường tuổi thọ của pin từ 18-20 

tháng.  

- Lựa chọn, lắp đặt thiết bị điện trong gia đình phải đảm bảo an toàn cho trẻ như: 

nên sử dụng ổ và phích cắm có 3 chân, 3 dây để chống rò rỉ điện; chọn các mẫu 

ổ cắm có nắp đậy hoặc gắn thêm nắp chống thấm khi lắp đặt; đặc biệt ổ cắm 

điện, công tắc nên được lắp đặt ở vị trí cao hơn 1,4m để trẻ không với tới được. 

- Thường xuyên nhắc nhở, tư vấn, khuyến cáo các em về vấn đề an toàn thiết bị 

điện, an toàn trên môi trường mạng để trẻ có ý thức và lâu dần sẽ hình thành kỹ 

năng để tránh cho trẻ những nguy hiểm, tai nạn rình rập. 

Giáo viên cũng cần phối hợp với cha mẹ học sinh để thường xuyến tư vấn, nhắc nhở 

học sinh về vấn đề an toàn thiết bị điện như đã nêu ở trên. 

10.2. Một số lưu ý về an toàn sức khoẻ của học sinh 

Khi học tập qua truyền hình hay trực tuyến, học sinh thường phải ngồi một chỗ và tiếp 

xúc gần với các thiết bị điện tử, tập trung vào màn hình máy tính, điện thoại hoặc tivi 

trong thời gian dài. Việc này có thể gây ra những tổn thương hoặc ảnh hưởng đến mắt 

và xương khớp của học sinh. 

10.2.1. Lưu ý an toàn sức khoẻ khi học trực tuyến 

10.2.2.1. Đối với sức khoẻ của mắt 

Việc nhìn lâu vào các thiết bị điện tử chưa gây ra hỏng mắt ngay lập tức nhưng 

việc này làm cho mắt mệt mỏi và căng thẳng. Trung bình chúng ta chớp mắt 15 lần 

trong một phút nhưng khi tập trung nhìn vào màn hình, số lần chớp mắt giảm đi một 

nửa dẫn đến mắt khô và mỏi mệt. Các dấu hiệu khác có thể xuất hiện khi nhìn màn hình 

lâu có thể bao gồm: khô mắt, chảy nước mắt, nhìn thấy mờ hay hình đôi, đau đầu, đau 
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cổ vai và đau lưng, mắt nhạy cảm với ánh sáng, mất tập trung…Vì vậy, giáo viên và 

phụ huynh cần lưu ý giúp học sinh thực hiện kế hoạch học tập và nghỉ ngơi mắt hợp lý. 

Giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo quy tắc 20-20-2-20 sau đây: 

- 20 - 20: Sau khi nhìn màn hình 20 phút thì nhìn xa 20 giây để mắt thư giãn. Trong 

thời gian này có thể tranh thủ uống nước (nước tinh khiết hoặc nước trà xanh hoa 

quả) giúp mắt đỡ khô hơn đồng thời có chất chống ô xy hoá catechins giúp tuyến 

lệ hoạt động tốt hơn làm trơn mắt hơn.  

- 2- 20: Sau khi làm việc 2 tiếng trên thiết bị điện tử máy tính thì nên nghỉ ngơi từ 

15 đến 20 phút và vận động trước khi quay lại sử dụng. 

Ngoài thực hiện quy tắc 20-20-2-20, học sinh cũng có thể áp dụng một số mẹo nhỏ để 

giảm mệt mỏi cho mắt như: chủ động chớp mắt thường xuyên trong lúc học, nhỏ mắt 

bằng nước muối 0,9% hoặc nước nhỏ mắt chuyên dụng chống khô mắt khi thấy mắt 

khô… 

 

 

Phụ huynh cũng cần hỗ trợ con trong việc thiết lập không gian học tập hợp lý, chẳng 

hạn như: 

- Đặt màn hình xa khoảng 50cm (khoảng 1 cánh tay), và hơi thấp hơn tầm mắt một 

chút. 

- Đặt máy ở vị trí sao cho màn hình không bị phản chiếu ánh sáng, gây loá mắt 

khó nhìn cho học sinh 

- Lau màn hình nếu màn hình bụi và dơ để hình ảnh hiển thị trung thực, đúng đắn 

cũng giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt, căng thẳng khi sử dụng máy tính 

- Chỉnh ánh sáng màn hình hoặc ánh sáng đèn trong phòng sao cho không quá 

tương phản nhau. 

- Hướng dẫn con trẻ áp dụng quy tắc 20-20-2-20 
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- Để giúp trẻ thực hiện được quy tắc 20-20-2-20, phụ huynh có thể sử dụng đồng 

hồ đếm ngược mỗi 20 phút (trên máy tính hoặc bằng đồng hồ hẹn giờ) giúp trẻ 

nhận biết được thời gian cần thư giãn mắt hoặc nghỉ ngơi vận động. 

10.2.2.1. Đối với sức khoẻ cơ xương 

Trẻ ngồi máy tính cũng cần chú ý tư thế ngồi như người dùng máy tính thông 

thường. Nói chung, trẻ cần ngồi nghiêm túc trên bàn ghế, hạn chế sử dụng máy tính 

dưới sàn nhà, trên giường… trong thời gian dài. Khi ngồi thì không nên ngồi trong trạng 

thái vặn vẹo, dẫn tới cong cột sống và chữa trị rất tốn kém. 

Do vóc dáng nhỏ bé, trẻ cần được sắm riêng bộ bàn ghế phù hợp với lứa tuổi. Ghế ngồi 

nên có chế độ điều chỉnh độ cao để có thể điều chỉnh tư thế sao cho mắt trẻ hơi cao hơn 

so với màn hình máy tính. 

Tư thế ngồi học với máy tính nên thực hiện như sau: 

- Điều chỉnh chiều cao của bàn và ghế sao cho cánh tay tạo thành góc vuông tại 

khuỷu tay khi sử dụng chuột hoặc gõ phím. 

 

- Điều chỉnh chiều cao của ghế, tránh gò bó, quá cao hoặc quá thấp. 

 

Nguồn ảnh: Freepik 
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- Điều chỉnh phần ghế dựa tiếp xúc với lưng cũng rất cần thiết. Nếu có điều kiện, 

bạn nên mua về loại ghế văn phòng, được thiết kế dành cho những người ngồi 

lâu trước màn hình máy tính. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chọn lựa đúng tiêu 

chuẩn nhằm tránh làm mỏi cơ bắp khi ngồi lâu. 

- Tư thế ngồi cần thẳng lưng, không ngã ra sau cũng không ngả về phía trước quá. 

Xem hình minh hoạ phía dưới để biết tư thế ngồi học máy tính chuẩn. 

 

 

 

Về tư thế của bàn tay: 
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- Giữ cánh tay vuông góc tại khuỷu tay khi bạn đánh máy, làm việc và các hoạt 

động khác liên quan tới bàn phím và chuột máy tính. 

- Không tì đè lòng bàn tay vào bàn phím trong khi gõ máy. Hãy giữ chúng ngay 

sát phía trên để thuận tiện hơn và nhẹ nhàng nhấn xuống khi các ngón tay gõ 

phím.  

- Không cần thiết dùng quá nhiều lực để giữ chuột. Thay vào đó, bạn hãy dùng cả 

bàn tay để giữ chuột và di chuyển chuột nhẹ nhàng thôi nha. 

Giáo viên và cha mẹ học sinh cần ghi nhớ các quy tắc khi làm việc với máy tính đã 

nêu ở trên, từ đó thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các quy tắc này để đảm 

bảo sức khoẻ. Đồng thời, phụ huynh có thể sưu tập các bài tập thể dục, bài nhảy sinh 

động để cho trẻ tập lúc giải lao. 

10.2.2. Lưu ý an toàn khi học trên truyền hình, học sinh  

Học sinh lớp 1-2 được khuyến nghị học qua truyền hình thay vì học trực tuyến trên các 

thiết bị máy tính, điện thoại. Một số lưu ý khi học sinh học qua truyền hình: 

- Thời lượng mỗi giờ học không quá 20 phút: Học trên truyền hình cũng là hình 

thức xem tivi, vậy nên mỗi ngày trẻ không nên xem quá 2h, mỗi lần xem khoảng 

15-20 phút, mỗi lần cách nhau 5 đến 10 phút. Do đó, giáo viên cần thiết kế bài 

dạy với thời lượng phù hợp, tránh con trẻ phải tiếp xúc nhiều với tivi. 

- Lịch phát sóng cần bố trí hợp lý, tránh giờ ăn, hoặc quá sớm quá muộn khiến sự 

tập trung của trẻ không cao, học tập không hiệu quả 

Về phía gia đình, cha mẹ học sinh cũng cần phối hợp với nhà trường, hỗ trợ và hướng 

dẫn các con học qua truyền hình: 

- Đảm bảo khoảng cách ngồi an toàn giữa học sinh và tivi: Khoảng cách an toàn 

thông thường gấp 4-6 lần đướng chéo màn hình tivi. Ví dụ: Nhà học sinh có ti vi  
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60inch (tức là đường chéo màn hình là 40inch =1m), khi đó khoảng cách an toàn 

cho học sinh ngồi học qua tivi là từ 4m-6m. 

- Lựa chọn tivi có màn hình hiển thị tốt, có khả năng hạn chế bức xạ điện tử cũng 

như có chức năng điều chỉnh ánh sáng nền tùy theo môi trường để tránh các tác 

hại cho mắt.  

10.3 Một số lưu ý về an toàn trong không gian mạng 

Vấn đề về an toàn trong không gian mạng cũng rất đáng lưu tâm khi cho trẻ học 

trực tuyến bởi đó là khi trẻ có cơ hội tiếp xúc với không gian mạng với nhiều thành 

phần người dùng và thông tin khác nhau. Kẻ xấu có thể lợi dụng tính hay tò mò để gửi 

những đường liên kết lạ về máy tính, điện thoại. Ở một số trường hợp, khi trẻ vô tình 

ấn phải những liên kết này có thể sẽ đưa virus hay mã độc về máy làm mất thông tin 

hoặc hư hại thiết bị. 

Nguy cơ thứ hai, nghiệm trọng hơn là những đường liên kết có thể ẩn chứa những nội 

dung độc hại như bạo lực, khiêu dâm... Điều này có thể tổn hại đến tinh thần của trẻ 

hoặc dẫn trẻ vào những con đường tiêu cực trên môi trường số. 

Vì vậy, một số lưu ý với cha mẹ và thầy cô trong quá trình dạy học trực tuyến để đảm 

bảo an toàn thông tin cho trẻ như sau: 

- Cha mẹ nên xem lại lịch sử truy cập trên máy tính của trẻ sau mỗi ngày học để 

biết con đã vào những trang web hoặc ứng dụng nào, từ đó có thể có những điều 

chỉnh kịp thời 

- Cân nhắc cài đặt các phần mềm quản lý máy tính, kiểm soát truy cập trên mạng 

để ngăn trẻ tiếp cận đến những nội dung không lành mạnh 

- Cha mẹ có thể tạo thêm tài khoản cho con trên máy tính, như là một tài khoản 

phụ và giới hạn quyền truy cập. Khi đó, các hoạt động của con trên máy tính sẽ 

không hoặc ít ảnh hưởng đến dữ liệu trên tài khoản chính của phụ huynh.  

- Phụ huynh cũng nên trao đổi cởi mở với con để nắm bắt được những tình huống 

xấu con đang gặp phải, từ đó thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị số với con. 

Cả phụ huynh và giáo viên có thể phối hợp để: 

- Hướng dẫn trẻ hoạt động trực tuyến: Tạo cơ hội ngoài giờ học cho con tương 

tác an toàn với bạn bè, gia đình trực tuyến, từ đó có thể hướng dẫn con về cách 

ứng xử trên thế giới ảo, phân biệt tin giả, tin thật 

- Khuyến khích hành vi lành mạnh: Khuyến khích những hành vi giao tiếp, cư 

xử tốt của trẻ trên môi trường trực tuyến, đặc biệt trong những cuộc gọi video 

- Cho trẻ thể hiện bản thân: Động viên trẻ tận dụng các công nghệ số để làm 

những việc có ích như xem video tập thể dục, vận động thể chất. Đồng thời 

không quên cân bằng giữa các hoạt động trên mạng và ngoài đời thật. 
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10.4. Sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong dạy học 

trực tuyến và dạy học qua truyền hình 

Quá trình học trực tuyến thường xuyên gặp phải nhiều sự cố không mong muốn như 

học sinh quên giờ vào lớp, kết nối Internet kém, thiết bị trục trặc…Điều này cần có sự 

hỗ trợ và kết nối giữa giáo viên và cha mẹ học sinh để tháo gỡ, tránh cho trẻ gặp áp lực 

trong quá trình học trực tuyến. 

 

 

Về phía gia đình, cha mẹ nên: 

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở con vào học theo thời khoá biểu 

- Đảm bảo các thiết bị và đường truyền mạng trước và trong giờ học 

- Kết nối với giáo viên qua các kênh liên lạc như điện thoại, zalo, viber …để thông 

tin trao đổi kịp thời giữa các bên khi có sự cố 

- Nếu có điều kiện, cha mẹ học sinh nên để ý, giám sát học sinh trong suốt quá 

trình học tại nhà. 

- Phụ huynh học sinh cũng thường xuyên liên lạc với giáo viên để cập nhật tình 

hình của con em mình, đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn 

nếu có 

- Phụ huynh học sinh cũng nên trau dồi kiến thức CNTT để có thể phối hợp với 

giáo viên, giúp con học tập tốt hơn. 

Về phía giáo viên: 

- Giáo viên không nên sử dụng quá nhiều công cụ trong dạy học trực tuyến, một 

phần gây khó khăn cho học sinh khi phải tìm hiểu và sử dụng nhiều công cụ, 

mất thời gian. Điều này cũng gây khó khăn và mệt mỏi cho cha mẹ học sinh, bởi 

với học sinh nhỏ tuổi, hầu hết việc học trực tuyến đều cần sự hướng dẫn của bố 

mẹ 
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- Nhà trường cũng cần có cơ chế quản lý linh động, sắp xếp thời khoá biểu phù 

hợp với nội dung chương trình và điều kiện, hoàn cảnh của học sinh 

- Giáo viên cũng cần sát sao, đôn đốc học sinh hoàn thành bài tập nhiều hơn. Tuy 

nhiên, cũng không vì quá nôn nóng đạt được kết quả mà gây áp lực cho học sinh. 

Cần thấu hiểu hoàn cảnh và chia sẻ với học sinh trong những trường hợp khó 

khăn. 

- Với dạy học trên truyền hình, thời lượng 35 phút dạy trên truyền hình nên bài 

giảng mới chỉ là giới thiệu kiến thức cơ bản và tương tác một chiều. Do đó, giáo 

Vậy nên nguy cơ tai nạn nghề nghiệp là rất lớn nếu như không có sự chia sẻ và 

thông cảm của các bậc phụ huynh, hiện nay các thầy cô đang khá áp lực và căng 

thẳng. 

- Giáo viên cũng cần nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin để giúp học sinh học 

tập trực tuyến và qua truyền hình đạt hiệu quả cao. 

 


