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Trong xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay, dạy học không chỉ nhằm phát 

triển năng lực học sinh, mà còn đòi hỏi sự phát triển năng lực của người thầy. 

Để việc dạy online trở nên thực sự hiệu quả, người thầy cần chú trọng nâng cao 

năng lực sử dụng công nghệ thông tin (CNTT). Áp dụng CNTT và tài nguyên 

số vào giáo dục là một công việc phức tạp, vừa là thách thức nhưng đồng thời 

cũng mở ra nhiều cơ hội cho thầy và trò trường Tiểu học Giang Biên. 

Khi dạy học online, người thầy có thêm vai trò dẫn dắt, hướng dẫn kỹ 

năng công nghệ cho học sinh. Để làm được điều này, giáo viên phải thành thạo 

một số ứng dụng công nghệ (giao tiếp, biểu đạt thông tin, thiết kế bài học...). Vì 

thế, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên rất chú trọng bồi dưỡng chuyên 

môn, thường xuyên tổ chức nhiều buổi tập huấn để nâng cao trình độ CNTT cho 

giáo viên. Các buổi tấp huấn để giáo viên chia sẻ trao đổi nhiều kinh nghiệm, 

giải đáp thắc mắc luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. 

Khi có một nền tảng dạy trực tuyến và công cụ hỗ trợ tốt và phù hợp, giáo 

viên như có thêm người người trợ lý đắc lực. Hiện nay, các phần mềm, công cụ 

hỗ trợ dạy online rất nhiều, đa dạng và không ngừng cập nhật các tính năng 

mới. Từ kinh nghiệm của bản thân và sự chia sẻ quý báu từ các bạn đồng 

nghiệp, người GV sẽ linh hoạt trong mọi hình thức học, thi, kiểm tra đánh giá.  

Với môn Tiếng Việt, khi học sinh học tại nhà, bốc thăm bài kiểm tra đọc 

nếu áp đặt lựa chọn một đề thì HS sẽ nhàm chán. Để tạo không khí vui vẻ và 

khách quan trong việc lựa chọn đề, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã lựa chọn 

hình thức bắt thăm qua “Vòng quay ô chữ” trong bài thi đọc thành tiếng của học 

sinh 4A1. Học sinh trong lớp rất hào hứng với hình thức bắt thăm bài đọc. Sau 

khi nhận đề các con sẽ quay lại phần đọc thành tiếng của mình và gửi về theo 

đường link Padlet giáo viên đã khởi tạo. 



Sau đây là một số hình ảnh của học sinh 4A1 

 

 

 



 

 

 

 



 

                    

                           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 


