
HỌC TRỰC TUYẾN THỰC SỰ HIỆU QUẢ 

Để việc học trực tuyến, học online thực sự hiệu quả, mong muốn của các 

bậc phụ huynh với các nhà trường, các thầy cô giáo cần phối hợp tốt với phụ 

huynh học sinh để trao đổi kế hoạch, thống nhất cách làm, tăng cường sự phối 

hợp của phụ huynh khi các em học sinh học tập tại nhà. Các thầy cô giáo cần 

chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp. Điều 

tra, khảo sát học sinh khả năng đáp ứng yêu cầu học trực tuyến về thiết bị học 

tập, tâm thế chuẩn bị học tập nhất là học sinh tiểu học, cần trang bị cho các con 

cách duy trì sự hứng thú, sự tập trung trong học tập trực tuyến cũng như cân 

bằng sức khỏe tinh thần và thể chất trong bối cảnh học tập trực tuyến, học 

online. 

Giáo viên dành thời gian thiết lập các mối quan hệ, làm quen kết nối với 

học sinh và cha mẹ học sinh. Chuẩn bị các hoạt động dạy học cũng như các trò 

chơi, video clip với các hoạt động khởi động vui nhộn tạo bầu không khí thoải 

mái trong lớp học. Giáo viên luôn cài chế độ hình ảnh nổi lên màn hình chính, 

luôn tương tác với học sinh, ghi nhận và khen ngợi trong quá trình dạy học. Qua 

đó, tạo mối thân thiện giữa giáo viên và học sinh, tránh việc tạo ra áp lực, ức 

chế cho học sinh trong quá trình dạy và học trực tuyến, học online. 

Tóm lại, để học sinh học trực tuyến, học online thực sự có hiệu quả cần 

phải có sự đồng hành, phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và 

cha mẹ học sinh; sự vào cuộc của ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, và toàn xã 

hội. Hy vọng trong tương lai, hình thức dạy học trực tuyến sẽ thực sự trở thành 

xu thế để thế hệ trẻ có thể tiếp cận cách học mới, góp phần giáo dục các em học 

sinh trở thành “ Công dân toàn cầu.” 

Một số hình ảnh học sinh học tập online 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 


