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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong thời gian dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức dạy 

học trực tuyến ở trường Tiểu học tuy đã giải quyết được việc “Tạm dừng đến 

trường nhưng không dừng học” nhưng đã ảnh hưởng ít nhiều đến phát triển 

kỹ năng mềm cho học sinh Tiểu học hiện nay, đặc biệt là đối với học sinh lớp 

2. 

Việt Nam là quốc gia đang đứng đầu Châu Á về tăng trưởng kinh tế. Thực 

sự đó là một thành quả đáng tự hào. Là một công dân nhỏ bé của dân tộc vô cùng 

hãnh diện bởi đất nước mình, một đất nước văn hóa lành mạnh, kinh tế đang phát 

triển và con người văn minh. Chính vì những bước tiến bộ đó mà đặt ra cho nền 

Giáo dục một mục tiêu lớn cần phải đạt được đó là “Ngành Giáo dục cần có những 

định hướng rõ ràng trong việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước nhằm phục 

vụ xây dựng đất nước ngành một vững mạnh.  

Năm 2021-2022 dịch bệnh covid- 19 đã diễn ra ảnh hưởng đến cả thế giới. Có lẽ 

ai cũng đã biết nó tàn phá tới tính mạng con người và kinh tế toàn xã hội như thế 

nào. Không chỉ riêng các nước vẫn đang hàng nghìn hàng vạn người tử vong mỗi 

ngày mà Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Song vì tinh thần “ Chống dịch 

như chống giặc” ở tất cả mọi lĩnh vực, tất cả các ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa, 

Xã hội .......thì dịch bệnh đã được khống chế. Bản thân tôi, là một giáo viên Tiểu 

học được phân công giảng dạy lớp 2, tôi đã nhận thức được nhiệm vụ của bản 

thân không ngừng nỗ lực tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất để 

góp phần vừa đảm bảo chất lượng học tập của học sinh vừa đảm bảo phòng tránh 

dịch bệnh. Năm học 2021- 2022 chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành các lệnh mà 

bộ Giáo dục cũng như cấp trên đề ra, thực hiện giảng dạy trực tuyến cho học sinh 

trên các phần mềm có tính năng tốt. Ngoài ra tôi còn tìm tòi và ứng dụng một số 

phần mềm dạy học tích cực cho việc giảng dạy môn toán cho học sinh lớp 2, tôi 

nhận thấy rằng việc làm này đem lại hiệu quả tốt cho học sinh. Sau khoảng thời 

gian áp dụng không quá dài nhưng đủ để tôi có được một số kinh nghiệm đáng 

quý. Hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng bản thân tôi cũng như đồng 

nghiệp luôn ý thức và nêu cao tinh thần phòng bệnh, không lơ là chủ quan. Năm 

học này tôi quyết định đưa ra những nghiên cứu của mình nhằm chia sẻ, đóng 

góp, xây dựng với đồng nghiệp để cùng nhau nâng cao chất lượng giảng dạy và 

tôi chọn đề tài: “Ứng dụng phần mềm dạy học tích cực trong môn Toán lớp 2 

chương trình giáo dục 2018” 
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2. Cơ sở lí luận: 

Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin đã rất phổ 

biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn 

đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Hơn nữa đối với giáo dục đào tạo, 

công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp 

dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để giúp chúng ta tiến tới một “Xã 

hội học tập”. Mặt khác giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự 

phát triển của công nghệ thông tin thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho 

công nghệ thông tin. Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu: “ Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học 

theo hướng dẫn của BGD & ĐT phối hợp cùng với cục công nghệ thông tin như 

là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn” 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo trên của Bộ giáo dục và Sở giáo dục, nhận thức 

được rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đổi mới phương 

pháp dạy học là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất trong việc 

đổi mới phương pháp dạy học. 

3. Phạm vi và đối tượng của đề tài: 

- Học sinh lớp 2A5, trường Tiểu học Long Biên trong giờ học toán có sự 

hỗ trợ của công nghệ thông tin đó là ứng dụng Classpoit, VNPT E- learning, 

ClasssDojo vào dạy học trực tuyến 

- Theo dõi và kiểm tra đánh giá trực tiếp của giáo viên cùng với cách đánh 

giá ở phần mềm việc tiếp thu bài của học sinh. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Tìm hiểu về ứng dụng Classpoit, VNPT E- learning, ClasssDojo vào giảng 

dạy môn Toán với hình thức trực tuyến . 

- Tìm hiểu thực trạng khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 

trực tuyến. 

- Đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào 

giảng dạy trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 

5. Nghiên cứu đề tài: 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến ứng dụng phần mềm Classpoit, 

VNPT E- learning, ClasssDojo vào giảng dạy. 

- Nghiên cứu sách giáo khoa và sách giáo viên để tìm hiểu nội dung, phương 

pháp dạy Toán. Trên cơ sở đó lựa phương pháp thiết kế bài cụ thể 

6. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu. 
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- Phương pháp điều tra thực trạng.  

- Phương pháp thực nghiệm. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

II. THỰC TRẠNG 

Có thể nói ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trực tuyến là một 

phương pháp thể hiện cao tính sáng tạo về khoa học. Trước kia khi giảng dạy bằng 

phương pháp truyền thống, người giáo viên phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng trực 

quan rồi lỉnh khỉnh mang đến lớp, có đồ dùng chỉ dùng được một lần rồi bỏ đi. 

Vào tiết dạy vừa giảng bài, giáo viên vừa phải ghi nhớ và sắp đặt đồ dùng để treo 

lên bảng, thời gian tháo gắn đồ dùng cũng chiếm một phần không nhỏ trong tiết 

học, chưa nói đến những tranh cần thiết phải sử dụng nhưng nó quá nhỏ, màu sắc 

không rõ ràng, phần nào đã làm giảm sự tập trung ở các em. Còn với việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào dạy học thì khác hẳn. Nó như mở ra một cái nhìn 

mới cho các em học sinh, được tiếp xúc với phương tiện hiện đại tầm nhìn của 

các em được mở rộng hơn, bài giảng không còn trở nên khó hiểu với các em nữa 

vì những hình ảnh minh họa cho lời nói của giáo viên giờ đây sinh động, hiện 

thực, phong phú. Giáo viên có nhiều thời gian truyền thụ kiến thức cho học sinh, 

học sinh hiểu bài sâu hơn, vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tốt hơn. 

Việc dạy học trực tuyến đối với trường Tiểu học Long Biên nơi tôi công 

tác vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, chưa được sử dụng đều đặn. Thứ nhất do 

trường học là trường công lập, áp dụng dạy học trực tiếp 100%, do dịch bệnh mới 

phải dạy học trực tuyến. Thứ hai giáo viên chưa thành thạo trong việc sử dụng 

phần mềm, vốn kĩ năng chưa cao dẫn đến ít vận dụng. Kiến thức tin học của giáo 

viên chưa sâu, chưa đáp ứng được kĩ thuật trong việc soạn giảng giáo án ứng dụng 

công nghệ thông tin.  

  Đặc biệt là đối với việc giảng dạy trực tuyến vô cùng khó khăn. Có thể nói 

kiến thức Toán khá phức tạp, bao gồm số học, hình học..., các dạng bài tập về viết 

sô, nối, điền....rất nhiều mảng kiến thức khác giáo viên ngại thiết kế trên màn hình 

máy tính. Giáo viên chưa mang tính thẩm mĩ cao nên việc chọn màu sắc, hiệu 

ứng, phông nền hay phông chữ đôi khi chưa phù hợp. 

Trong quá trình dạy học trục tuyến, thầy và trò đôi khi đã gặp phải những 

“tai nạn” không mong muốn, ảnh hưởng không nhỏ đến không gian lớp học trục 

tuyến, làm cho mối quan hệ giữa người dạy và người học trở nên căng thẳng, 

không có sự tương tác tích cực. Điển hình như sự bất đồng giữa giáo viên và học 

sinh đã dẫn đến việc “đấu khẩu” tay đôi, làm xấu đi mối quan hệ giữa thầy và trò, 

chứng tỏ kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề còn rất hạn chế; 
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học sinh lớp 1 bị tai nạn khi học trực tuyến; rồi giáo viên buông lời mắng học trò 

gay gắt trên không gian mạng… Ngoài ra, còn hàng loạt những hạn chế thuộc về 

người học ở các cấp học như trạng thái uể oải, căng thẳng đầu óc sau khi học một 

tiết học trực tuyến; trạng thái ở nhà lâu ngày dẫn đến tác phong chậm chạp, giảm 

sự năng động, ít giao tiếp; khả năng sáng tạo bị hạn chế; người học ít có sự tương 

tác, hợp tác... 

Qua tiến hành điều tra bằng phiếu khảo sát dành cho 44 em học sinh lớp tôi 

chủ nhiệm năm học 2021-2022, học sinh tích cực tham gia học trực tuyến còn rất 

ít. Hầu hết các em chưa thực sự hứng thú trong quá trình học tập trực tuyến. (Phụ 

lục 1) 

Sau khi khảo sát, tôi thu được kết quả như sau: 

Kết quả khảo sát tháng 8 năm 2021 

 

 

Lớp thực 

nghiệm 

Số 

phiếu 

khảo 

sát 

Kết quả khảo sát 

Tích cực 

( thích, hiểu) 

 

Bình thường 

Không tích cực 

( không thích, 

không hiểu) 

SL % SL % SL % 

2A5 44 25 56,8 15 34 4 9,2 

Với mong muốn giúp học sinh hứng thú tham gia buổi “Học online không 

gây chán” một cách hiệu quả nhất, tôi đã úng dụng một số phần mềm và biện pháp 

tích cực vào dạy học, cụ thể như sau: 

III. CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN LỚP 

2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 

1. Phần mềm Classpoint 

a. Giới thiệu phần mềm Classpoint 

- Phần mềm classpoint là phần mềm được tích hợp để sử dụng trên 

Microsoft Powerpoint. Thông qua phần mềm này, chúng ta có thể dùng để hỗ trợ 

giảng dạy online.  

- Phần mềm classpoint được biết đến là phần mềm giúp giảng viên tạo ra 

các câu hỏi hoặc các cuộc khảo sát, chú thích. Cũng có thể giúp chỉnh sửa các 

trang quiz. Phần mềm này được coi là một giải pháp thuận tiện cho giáo viên, 

giảng viên hoặc các cá nhân muốn tạo nội dung tương tác vào các trang trình bày 

trên PowerPoint. ClassPoint là phần mềm dễ học và xử lý. Phần mềm Classpoint 

đã được tích hợp vào PowerPoint. Từ đó, Classpoint hoạt động như một phần 

mềm nâng cao dành riêng cho Powerpoint. 

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?omkt=vi-VN
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b. Các lợi ích của phần mềm Classpoint 
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- Tạo phòng học online. 

- Show màn hình trong khi đang giảng dạy trực tuyến. 

- Có nhiều công cụ hỗ trợ cho giảng viên và giáo viên trong quá trình thao tác trực 

tiếp khi trình chiếu online. 

- Phần mềm giúp giảng viên quản lý được số học sinh, sinh viên tham gia buổi 

học. 

- Tạo các bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tạo trò chơi tương tác giữa người tham 

gia phòng họp. 

- Giao diện của phần mềm đẹp mắt và rất dễ sử dụng. 
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2. Phần mềm VNPT E- learning 

a. Giới thiệu về phần mềm VNPT E- learning 

- Phần mềm dạy học trực tuyến VNPT E-Learning có tên gọi chính thức 

là Nền tảng Học và Thi trực tuyến vnEdu-LMS. Đây là phần mềm do Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp miễn phí với mục đích hỗ trợ 

công tác dạy và học ở Việt Nam trong đại dịch Covid-19. 

- VNPT E-Learning là phần mềm tích hợp nhiều sản phẩm dịch vụ, giải 

pháp tạo thành hệ thống sinh thái giáo dục số giúp đáp ứng mọi nhu cầu và nghiệp 

vụ trực tiếp, gián tiếp trong lĩnh vực giáo dục.  

- Phần mềm VNPT E-Learning giúp các bạn học sinh tham gia học trực 

tuyến, ôn luyện và tham gia các bài kiểm tra, bài thi.  
 

 

b. Các lợi ích của phần mềm. 

- Với nhà trường: 

+ Triển khai được giải pháp dạy và học tập toàn diện, hiệu quả từ xa 

+ Giúp tổ chức các kỳ học bổ túc, kỳ thi thường xuyên hơn. 

+ Cung cấp thống kê báo cáo để theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình dạy 

và học trực - tuyến của các trường. 

+ Chia sẻ các khóa học, học liệu làm nguồn tư liệu tham khảo cho các cơ 

sở giáo dục. 

- Với giáo viên: 

+ Hỗ trợ tạo mới khóa học, bài thi, thiết kế bài giảng, giảng dạy, chấm bài, 

quản lý tiến trình học của học sinh. 

+ Có thể đánh giá học sinh và cải tiến phương thức giảng dạy của mình để 

đạt hiệu quả tốt nhất dựa trên các thống kê báo cáo đầy đủ từ hệ thống. 

- Với học sinh: 

https://lms.vnedu.vn/
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+ Giúp theo dõi các sự kiện, tin tức của nhà trường và các thông tin liên 

quan đến khoa học. 

+ Tham gia khóa học, làm bài kiểm tra, bài thi theo yêu cầu của giáo viên. 

+ Giúp trao đổi ý kiến, tương tác với giáo viên mọi lúc, mọi nơi. 

+ Theo dõi được tiến trình và kết quả học tập của mình. 

- Với phụ huynh: 

+ Nắm được tình hình học tập của con. 

+ Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những lỗ hổng kiến 

thức của con. 
 

 

3. Phần mềm ClassDojo 

a. Giới thiệu về phần mềm 

- ClassDojo là nền tảng chia sẻ kỹ thuật số cho phép giáo viên ghi lại tài 

liệu trong ngày trên lớp và chia sẻ điều đó với gia đình thông qua trình duyệt web 

để hầu hết mọi thiết bị đều có thể truy cập nội dung - từ điện thoại thông minh 

đơn giản đến laptop. Miễn là có trình duyệt, thì ảnh và video đều có thể xem được. 

- Dịch vụ nhắn tin của ClassDojo là một điểm thu hút lớn khác vì nó cho 

phép phụ huynh và giáo viên giao tiếp thông qua bình luận về ảnh và video, cũng 

như nhắn tin trực tiếp. Dịch vụ dịch thuật cung cấp hơn 35 ngôn ngữ là một công 
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cụ tuyệt vời vì nó cho phép giáo viên nhập văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, 

yêu cầu tất cả phụ huynh và người giám hộ đọc văn bản của họ. 

- ClassDojo cho phép giáo viên làm việc với lớp học từ xa, bao gồm cung 

cấp các hoạt động cho học sinh, giải quyết bài tập trên lớp và chia sẻ bài học. Học 

sinh có thể kiếm được điểm Dojo dựa trên hạnh kiểm, cho phép giáo viên sử dụng 

ứng dụng để thúc đẩy hành vi tích cực của học sinh. 

 

b. Lợi ích của phần mềm 

- ClassDojo là một nền tảng rất dễ sử dụng, với trang giáo viên được chia 

thành ba phần: Classroom, Class Story và Messages. 

- Classroom, cho phép giáo viên theo dõi điểm lớp học và điểm cá nhân 

của học sinh, đồng thời tạo báo cáo. Giáo viên có thể đi sâu vào phân tích ở đây, 

xem báo cáo tham dự hoặc số liệu hành vi của cả lớp. Sau đó, họ có thể lọc kết 

quả theo thời gian và xem bất kỳ kết quả nào trong bảng tính dữ liệu. 

- Class Story, cho phép giáo viên đăng hình ảnh, video và tin nhắn để phụ 

huynh và người giám hộ xem những gì đang xảy ra trong lớp. 

- Tin nhắn cho phép giáo viên liên lạc trực tiếp với toàn bộ lớp học, từng 

học sinh và phụ huynh. Chúng được gửi dưới dạng email hoặc tin nhắn trong ứng 

dụng. Cha mẹ có thể quyết định cách họ muốn được liên hệ. 

- Gia đình có thể truy cập thông qua trang web hoặc ứng dụng iOS và 
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Android. Họ cũng có thể xem dữ liệu chứa các chỉ số hành vi của trẻ được hiển 

thị theo thời gian, cũng như Class Story, cùng với sự tương tác thông 

qua Messages. Phụ huynh cũng có thể xem nhiều tài khoản học sinh, lý tưởng cho 

các gia đình có nhiều con học cùng trường. 

- Học sinh có thể truy cập thông qua trang web, xem profile của mình và 

xem điểm mình giành được hoặc bị mất.  

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN CÓ HIỆU QUẢ 

 Ngoài ứng dụng các phần mềm dạy học tích cực, tôi còn áp dụng một số 

biện pháp giúp cho tiết học sôi nổi và hiệu quả hơn: 

- Giáo viên nắm bắt tình hình tham gia lớp học trực tuyến của học sinh lớp 

chủ nhiệm và giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh khi tham gia lớp học trực tuyến 

để có tâm thế vững vàng: rèn cho học sinh kỹ năng sử dụng thiết bị học tập, kỹ 

năng giao tiếp tốt, giúp học sinh xác định rõ mục tiêu học tập 

- Giáo viên xây dựng và quy định nội quy học trực tuyến: 

- Tìm hiểu các tính năng hỗ trợ tuyệt vời của các phần mềm và tư vấn, 

hướng dẫn học sinh, phụ huynh cài đặt, sử dụng phần mềm hiệu quả: 

- Giáo viên tạo học liệu chuẩn bị cho năm học 

- Tạo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, giúp HS linh hoạt, chủ động, 

tích cực học tập 

- Phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý học sinh khi tham gia lớp học 

trực tuyến. 

V. HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP 

Chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng các phần mềm và biện pháp dạy học 

trên, tôi thấy học sinh đã thực sự hứng thú khi nhắc đến lớp học trực tuyến. Các 

em không còn rụt rè, sợ hãi như những ngày đầu mà thay vào đó, các em rất mạnh 

dạn học tập chia sẻ với thầy cô, bạn bè và hoàn thành tốt nhiệm vụ được thầy cô 

giao cho. Nhờ ứng dụng tốt phần mềm Zoom tôi đã thu được kết quả bất ngờ.  

    So với đầu năm thì học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt cụ thể như sau: 

Lớp thực 

nghiệm 

Số 

phiếu 

khảo 

sát 

Kết quả khảo sát 

Tích cực Bình thường Không tích cực 

SL % SL % SL % 

2A5 44 35 79,5 8 20,5 0 .0 
 

VI. KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT 

1. KẾT LUẬN: 
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Có thể nói học tập là quá trình diễn ra liên tục và thường xuyên không thể  

hình thành trong ngày một, ngày hai mà cả một quá trình rèn luyện lâu dài, liên 

tục và không thể thiếu vai trò đồng hành của bố mẹ, thầy cô và xã hội. Mong rằng 

tất cả học sinh vẫn luôn học tập hăng say, không vì dịch bệnh mà bỏ bê “đèn 

sách”.  

Sử dụng các phần mềm dạy học tích cực vào dạy học trực tuyến trong mùa 

dịch này là một trong những cách đổi mới về hình thức tổ chức dạy học được 

nhiều người quan tâm nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học tập ở tiểu học nói 

chung. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay là đưa công nghệ thông tin 

vào dạy học thì việc sử dụng dạy học trực tuyến thông qua tiết dạy bằng giáo án 

điện tử càng thu hút sự chú ý và ghi nhớ kiến thức sâu của học sinh.  

2. ĐỀ XUẤT 

- Tôi mong được nhà trường, Phòng Giáo dục- Đào tạo tiếp tục mở thêm các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng cho GV về công nghệ thông tin và kinh nghiệm khi dạy 

học trực tuyến. 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo và nhà trường tiếp tục tổ chức các tiết dạy chuyên 

đề trực tuyến để tôi được học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp không chỉ 

trong trường mà còn ở các trường bạn. 

- Trường tổ chức cho các em tham gia nhiều cuộc thi trực tuyến để các em có 

thêm kiến thức và hứng thú với các hoạt động trực tuyến. 

      Qua việc nghiên cứu đề tài này do năng lực có hạn, mặc dù bản thân tôi đã rất 

cố gắng nhưng đề tài sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi những thiếu sót, tôi 

rất mong sự giúp đỡ, góp ý, bổ sung của Ban giám hiệu nhà trường, các cấp quản 

lý giáo dục, các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện và tôi có được những 

kinh nghiệm bổ ích áp dụng cho những năm học sau. 

     Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Xác nhận của BGH nhà trường 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đồng Thị Quyên 

Người viết sáng kiến 

 

 

 

 

Kim Phương Nga 
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PHỤ LỤC 

1. Phụ lục 1: Phiếu điều tra khảo sát và bảng kết quả  

Họ và tên: ................................ 

Lớp: ........................................ 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Câu 1: Em có tham gia học online không? 

A. Có  B. Không   C. Thỉnh thoảng 

Câu 2: Em tham gia học online bằng phương tiện gì? 

A. Điện thoại thông minh    B. Laptop 

C. Máy tính     D. Không có thiết bị 

Câu 3: Em có hứng thú khi tham gia học trực tuyến không? 

A. Có     B. Không 

Câu 4: Gia đình có quan tâm đến việc học trực tuyến của em không? 

A. Không quan tâm    B. Rất quan tâm 

Câu 5: Theo em, việc học online có hiệu quả với em không? 

A. Tốt      B. Bình thường 

C. Ít hiệu quả     D. Không hiệu quả 

Câu 6: Những thuận lợi và khó khăn mà em gặp phải khi tham gia học trực 

tuyến trong thời gian qua là gì? 

………………………………………………………………………………… 

 

 


