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Google Classroom

• Là một phần của G Suite for Education. 

• Cho phép bạn phân phối và chấm điểm 

bài tập qua ứng dụng.

• Sắp xếp tài liệu lớp học trên Google 

Drive thông thường. 

• Giáo viên có thể tạo thông báo và thu 

hút học sinh tham gia thảo luận.

• Giao diện thân thiện người dùng, thậm 

chí dễ hiểu và sử dụng



Kahoot!

• Tạo bài kiểm tra, câu đố và 

khiến việc học tập trở nên 

hấp dẫn hơn

• Phù hợp với nhiều đối tượng

• giảm áp lực và tạo động lực

học tập



Zoom

• Dạy học online

• Kết hợp kiểm tra kiến thức

• Tương tác thời gian thực

Phần mềm tương tự: Google meet.



Lucid Chart
• Sơ đồ tư duy, sơ đồ khái niệm đa

nhiệm

• Hiệu ứng đám mây, hợp tác nhóm

hiệu quả

• Miễn phí, tích hợp cùng Google

• Đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện

với người dung và có nhiều tiện ích



Edpuzzle

• Sử dụng hiệu quả khi giao

bài tập video

• Theo dõi và kiểm soát được

quá trình tự học của người

học

• Liên kết với google

classroom

• Tích hợp điểm số, điểm danh



Edpuzzle

• Sử dụng hiệu quả khi giao 

bài tập video

• Theo dõi và kiểm soát được 

quá trình tự học của người 

học

• Liên kết với google 

classroom

• Tích hợp điểm số, điểm danh



Các ứng dụng quay phim – dựng video

Win + G trong Windows 10

CompuClever Ultra Screen 
Recorder

VLC, Tinitake, Cute Screen 

Recorder Free



Kiểm tra đánh giá



Kiểm tra đánh giá
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Giáo án điện tử
VS 

Powerpoint slides
• Nhiều giáo viên còn nhầm

lẫn

• Chưa kịp cập nhật

• Chưa phù hợp với nhu cầu

thực tế trong giảng dạy

• Chưa kịp cải tiến để đảm

bảo chuẩn đầu ra của sinh

viên



Giáo án điện tử

VS 

Powerpoint slides

• Cần sự tương tác thời gian

thực

• Cần có sự ghi nhận

• 2 chiều VS 1 chiều

• Chuẩn hóa phù hợp tình hình

thực tế



Chuẩn hóa

• Tổ chức tập huấn trong

khoa

• Tin học hỗ trợ cho giáo

viên/giảng viên

• Tránh mài mò mất thời gian

công sức

• Phù hợp và đón đầu xu thế



Nội dung

1

Đặt vấn đề

2

Giải pháp

3

Giới thiệu

4

Thảo luận

5

Kết luận

và

Đề nghị



Kết luận và đề nghị

• Adobe presenter

• Storyline

• Các phần mềm giáo dục khác

• Chính sách hỗ trợ - khuyến
khích



THANK YOU!



Tham khảo thêm

◦ 5 ĐIỀU GIÚP NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM VỚI PHẦN MỀM E-

LEARNING - Cefacom cho doanh nghiệp 4.0

◦Phần Mềm Quản Lý Đào Tạo - Giáo Dục VnResource EBM PRO

◦Easy Edu - Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

◦ 7 phần mềm soạn giáo án điện tử E-learning tốt nhất – Hachium

◦Top 5 phần mềm e-learning tốt nhất năm 2020 (upm.com.vn)

◦Bài học (myaloha.vn)

https://cefacom.vn/2019/04/16/5-dieu-giup-nang-cao-trai-nghiem-voi-phan-mem-e-learning/?gclid=Cj0KCQiAlZH_BRCgARIsAAZHSBlmlUOvm0xZduIoj171uzC8fduAMjYBetydRXu7G6ea74JIEeiDpDUaApC_EALw_wcB
https://vnresource.vn/hrmblog/ebm-pro/?gclid=Cj0KCQiAlZH_BRCgARIsAAZHSBlaeiHQpe8dh8dXx337kMhQeRloRV1kJtQ3FK8uz0qvtIIFpcOAeZoaAuRdEALw_wcB
https://easyedu.vn/?gclid=Cj0KCQiAlZH_BRCgARIsAAZHSBld516SZN14sE_S7xoZAHmlf6CnzZEiWtoYo8qSIAZTvt6cbGSikusaAnpzEALw_wcB
https://hachium.com/blog/phan-mem-soan-bai-giang-e-learning/
https://upm.com.vn/tin-tuc/top-5-phan-mem-e-learning-tot-nhat-nam-2020
https://class.myaloha.vn/bai-hoc/huong-dan-tao-va-quan-ly-lop-hoc-online-tren-myaloha-class-24383

