
GIÁO VIÊN LỚN TUỔI VƯỢT KHÓ DẠY ONLINE 
 

Đối với những giáo viên trẻ khi mới dạy học online thao tác máy tính và công 

nghệ còn bỡ ngỡ, lúng túng thì các giáo viên lớn tuổi thao tác trên các thiết bị công nghệ 

cũng là một thách thức không nhỏ. Song với lòng yêu nghề, tận tụy, các thầy cô giáo đã 

nỗ lực không ngại khó, ngại thay đổi để triển khai hiệu quả việc dạy học theo hình thức 

mới. Không rành về công nghệ, sử dụng phần mềm hỗ trợ chưa thành thạo, chưa quen với 

các thao tác dạy online… Đó là những trở ngại của giáo viên lớn tuổi khi dạy học qua 

thiết bị công nghệ. Họ vừa dạy vừa nỗ lực nâng cao năng lực tin học cho mình để giảng 

dạy hiệu quả. 

 

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung tâm sự, nỗi lo không bắt kịp công nghệ là rào cản lớn 

nhất của giáo viên lớn tuổi khi triển khai học trực tuyến. Thế nhưng, khi bản thân tự nỗ 

lực, học hỏi liên tục thì mọi việc cũng trở nên đơn giản hơn. Cô thừa nhận là giáo viên 

lớn tuổi, các thao tác trên máy tính không được thành thạo, nhanh nhẹn như các đồng 

nghiệp trẻ nên cô luôn phải cố gắng gấp nhiều lần. Làm quen với việc dạy mà chỉ một 

mình tổ chức, điều hành lớp học trên thiết bị công nghệ. Hoàn cảnh thay đổi cũng là cơ 

hội để mình trở thành người chủ động trong ứng dụng công nghệ thông tin. Cô chỉ nghĩ 

đơn giản mình phải là người làm gương, tiên phong trong việc hình thành thói quen tự 

học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi phục vụ cho công tác. Từ đó, hướng dẫn học sinh thực 

hành, áp dụng trong quá trình học tập của mình một cách có hiệu quả. 

Sau đây là một số hình ảnh trong các tiết học của cô Kim Nhung 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


