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1. Đặt vấn đề
Đại dịch COVID-19 đã tác động toàn diện và sâu sắc 

đến nền kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục [1], [2].
Trong giai đoạn đầu, để ứng phó với dịch bệnh, Việt 
Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã thực 
hiện chuyển từ giáo dục trực tiếp sang giáo dục trực 
tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh [3], [4], [5], [6], 
[7]. Cho đến thời điểm này, hầu hết 63 tỉnh và thành phố 
ở Việt Nam đều đã tổ chức dạy học trực tuyến với thời 
lượng, mức độ và hình thức khác nhau trong bốn đợt 
dịch [8], [9]. Hoạt động dạy học trực tuyến đã diễn ra 
liên tục và kéo dài tại nhiều địa phương trong cả nước, 
ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc thay 
đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trong 
thời gian dài chắc chắn sẽ dẫn đến những tác động và 
thay đổi không nhỏ đến hoạt động dạy, học của tất cả 
các đối tượng liên quan. Trong bối cảnh mới của giáo 
dục, hoạt động nghề nghiệp của giáo viên cũng bị ảnh 
hưởng rất lớn, phải thích ứng với môi trường dạy học 
trực tuyến từ việc chuẩn bị, lập kế hoạch, giảng dạy đến 
thực hiện một khối lượng lớn các công việc khác liên 
quan đến giảng dạy trực tuyến [10], [11]. Những thay 
đổi từ nhân tố giáo viên có thể dẫn đến những thay đổi 
lớn đến các yếu tố khác trong quá trình giáo dục. Chính 
vì thế, rất cần nghiên cứu thực tiễn hoạt động giảng dạy 
trực tuyến của giáo viên để tìm hiểu, đánh giá ưu nhược 
điểm, qua đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ, đưa ra những 

định hướng phát triển giáo viên, chuẩn bị sẵn sàng cho 
mọi tình huống giáo dục mới. 

Hiện nay, đã có một số nghiên cứu trên thế giới bàn 
luận về các hình thức và hiệu quả dạy học trực tuyến ở 
một số góc độ khác nhau. Có nghiên cứu đề cập đến các 
nhân tố tác động đến dạy học trực tuyến, một số nghiên 
cứu khác lại bàn luận đến bối cảnh và hiệu quả dạy học 
trực tuyến [9],12], [13]. Tại Việt Nam, điều kiện đảm 
bảo dạy học, nhân tố ảnh hưởng và tác động đến hiệu 
quả dạy học trực tuyến đã được luận bàn đến trong một 
số nghiên cứu [8], [9], [1], [2]. Tuy nhiên, chưa có một 
nghiên cứu diện rộng nào đánh giá đa diện tình hình 
triển khai và hiệu quả dạy học trực tuyến của giáo viên 
trong giáo dục phổ thông Việt Nam. Chính vì thế, đồng 
thời với việc tổng quan các kết quả nghiên cứu, chúng 
tôi đã thực hiện một khảo sát diện rộng để tìm hiểu các 
vấn đề liên quan đến dạy học trực tuyến của giáo viên 
phổ thông. Nghiên cứu này phân tích kết quả khảo sát 
từ 95.359 giáo viên phổ thông ở 63 tỉnh/thành trên cả 
nước về thực trạng dạy học trực tuyến, từ điều kiện dạy 
học, các hoạt động dạy học cho đến tìm hiểu hiệu quả 
của dạy học trực tuyến dưới góc nhìn của giáo viên. 
Trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm từ thực tiễn triển 
khai, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
dạy học trực tuyến, tăng cường khả năng thích ứng của 
giáo viên trong các bối cảnh linh hoạt. 

TÓM TẮT: Đại dịch COVID-19 đã tác động toàn diện và sâu sắc đến giáo dục 
Việt Nam. Để ứng phó với đại dịch, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức 
dạy học trực tuyến liên tục trong thời gian dài. Trong tình huống này, giáo viên 
cũng phải thay đổi các hoạt động từ lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, đánh giá 
để thích ứng với môi trường dạy học trực tuyến. Nghiên cứu nhằm đánh giá 
thực trạng dạy học trực tuyến của giáo viên trên các phương diện từ điều kiện 
dạy học, thực tiễn triển khai đến đánh giá hiệu quả dạy học trực tuyến.Kết quả 
khảo sát được phân tích dựa trên phần trả lời phiếu hỏi của 95.359 giáo viên 
phổ thông ở 63 tỉnh/thành trên cả nước. Trên cơ sở phân tích những ưu, nhược 
điểm từ thực tiễn triển khai, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
dạy học trực tuyến, tăng cường khả năng thích ứng của giáo viên trong các 
bối cảnh linh hoạt. 
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Điều kiện và mức độ sẵn sàng dạy học trực tuyến của 
giáo viên trong đại dịch COVID-19
Vấn đề chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và sự sẵn sàng 

cho hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên trong 
bối cảnh đại dịch được nhiều nghiên cứu quan tâm. 
Nghiên cứu định lượng trên 45 giáo viên ở Indonesia 
đã chỉ ra các vấn đề khó khăn nhất mà giáo viên gặp 
phải khi dạy học trực tuyến không phải là hoạt động 
tổ chức dạy học mà là các điều kiện về cơ sở vật chất 
và đường truyền internet. Chính hạn chế về cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học đã cản trở việc truyền tải bài giảng 
của giáo viên cũng như sự tiếp nhận từ học sinh [14]. 
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (2022) trên 
106 giáo viên cũng chỉ ra điều kiện truy cập là một 
trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến việc dạy học 
trực tuyến của giáo viên phổ thông Việt Nam hiện nay 
[9]. Ngoài ra, tài nguyên và các phần mềm dạy học trực 
tuyến cũng là một vấn đề quan trọng trong dạy học trực 
tuyến. Nghiên cứu tại Trung Quốc chỉ ra rằng, 76,5% 
các trường dạy học trực tuyến trên các ứng dụng phát 
trực tiếp [13]. Một nghiên cứu khác từ nước này trên 
208 mẫu thực nghiệm và 209 mẫu đối chứng đã cho 
thấy tác động tích cực của các nguồn tài nguyên và học 
liệu học tập trong bối cảnh COVID-19 đến hiệu quả 
học tập. Nghiên cứu cho thấy, nền tảng học tập LMS do 
trường tự phát triển rất hữu ích trong việc nâng cao hiệu 
quả dạy học, tăng cường học tập độc lập và kết quả học 
tập của học sinh. Nhà nghiên cứu Tandon (2021) đã chỉ 
ra mối tương quan chặt chẽ giữa điều kiện giảng dạy và 
hành vi, thái độ học tập của giáo viên và học sinh từ kết 
quả nghiên cứu trên 643 giáo viên [15]. Nhìn chung, 
các nghiên cứu đều đồng thuận khẳng định vai trò quan 
trọng của các điều kiện dạy học trong việc đảm bảo 
hiệu quả dạy học trực tuyến. 

Tổng quan nghiên cứu cho thấy, nhiều quốc gia đã tổ 
chức tập huấn về dạy học trực tuyến cho giáo viên. Kết 
quả nghiên cứu của tác giả Song và cộng sự cho thấy, 
hơn 76,1% trường học ở Trung Quốc đã cung cấp các 
khóa tập huấn về giảng dạy trực tuyến cho giáo viên. 
Cụ thể, 35,7% trường đã tổ chức 3 - 5 buổi tập huấn 
về giảng dạy trực tuyến trong các năm qua, trong khi 
37,1% trường đã bố trí cho giáo viên tham gia một đến 
hai buổi tập huấn về giảng dạy trực tuyến do cấp sở 
giáo dục của Trung Quốc cung cấp [13]. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều ý kiến (44,3% tổng số các hiệu trưởng) cho 
rằng, việc đào tạo trong quá khứ chưa thực sự hiệu quả 
cho đáp ứng các nhu cầu hiện tại [13]. 

Đối với việc dạy học trực tuyến, nhiều giáo viên thể 
hiện thái độ tích cực và sự sẵn sàng thích ứng [12]. Tuy 
nhiên, trong quá trình giảng dạy, họ phải đối mặt với 

nhiều vấn đề khác nhau. Nghiên cứu từ Trung Quốc 
[13] nêu ra nhiều khó khăn mà giáo viên gặp phải như: 
“Cơ sở hạ tầng thông tin kém phát triển”; “Lịch làm 
việc dày đặc và khối lượng công việc nặng” và “Thiếu 
hướng dẫn và tập huấn” (với tỉ lệ giáo viên xác nhận 
lần lượt là: 48,9%; 43,5% và 38%). Ngoài ra, nghiên 
cứu từ Italy trên 107 giáo viên trung học cho thấy rằng, 
một bộ phận giáo viên gặp các vấn đề về tâm lí như lo 
lắng, căng thẳng, mất kiểm soát khi dạy học trực tuyến. 
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả dạy học. 
Khoảng 60% giáo viên khẳng định, dạy học trực tuyến 
đã ảnh hưởng một chút đến sức khoẻ tinh thần của họ, 
trong khi 26,2% giáo viên cho rằng, rất ảnh hưởng và 
đã rất khó khăn để vượt qua [16]. Có thể thấy, những áp 
lực đối với giáo viên không chỉ ở những nước đang phát 
triển với các điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế mà 
tồn tại ở tất cả các quốc gia. Khảo sát từ 7.841 giáo viên 
tại 206 trường học và 9 tiểu bang tại Mĩ cho thấy, các 
giáo viên gặp hàng loạt các thách thức liên quan đến 
việc thu hút học sinh tham gia học tập, cân bằng nghề 
nghiệp và cuộc sống. Áp lực này của giáo viên gia tăng 
ở những trường có điều kiện kinh tế xã hội kém hơn 
[17]. Về kĩ năng công nghệ thông tin để dạy học trực 
tuyến, 43% giáo viên khẳng định có đủ kĩ năng này, 
trong khi có tới 64% giáo viên chưa tự tin về kĩ năng 
dạy học trực tuyến của bản thân [16]. 

Như vậy, các nghiên cứu chỉ ra rằng, giáo viên đã có 
những điều kiện nhất định và thể hiện sự sẵn sàng thích 
ứng trong bối cảnh dạy học trực tuyến nhưng thực tế họ 
vẫn gặp phải nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như 
áp lực về tâm lí và tinh thần khi giảng dạy. 

2.1.2. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá hiệu 
quả trong dạy học trực tuyến
Tổng quan nghiên cứu cho thấy, hiện tại vẫn còn ít các 

nghiên cứu liên quan đến khía cạnh hình thức tổ chức 
và phương pháp dạy học trực tuyến. Về dạy học trực 
tuyến, Fauzi và cộng sự chỉ ra hoạt động dạy của giáo 
viên xoay quanh việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh 
giá việc học và liên hệ với phụ huynh [14]. Nghiên cứu 
tại Trung Quốc trên 1.024 mẫu học sinh và giáo viên 
cho thấy, việc dạy học trực tuyến có nhiều tương tác 
giữa giáo viên và học sinh sẽ giúp cải thiện kết quả học 
tập của học sinh. Trong quá trình giảng dạy trực tuyến, 
giáo viên không chỉ đảm nhận vai trò truyền thụ kiến 
thức mà còn phải đóng vai trò “người dẫn dắt”, “người 
đồng hành” hướng dẫn và truyền đạt hiệu quả thông 
qua các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ [18]. 

Giờ dạy trực tuyến đòi hỏi giáo viên phải có các kĩ 
năng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh cũng 
như các kĩ năng đánh giá đặc thù trên môi trường mạng. 
Trong đó, hoạt động đánh giá cũng như phản hồi giao 
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tiếp hiệu quả là vấn đề giáo viên còn nhiều băn khoăn. 
Điều khó khăn nhất theo ý kiến của giáo viên là đánh 
giá học sinh (43,9% giáo viên đồng ý) và tương tác với 
học sinh” (29% giáo viên đồng ý) [16].

Về hiệu quả của việc dạy học trực tuyến, kết quả từ 
một nghiên cứu ở Trung Quốc chỉ ra rằng, giáo viên 
khá tự tin trong việc đảm bảo nội dung, hiệu quả với 
80% giáo viên trả lời đã dạy đủ các nội dung dạy học;  
90% giáo viên khẳng định đáp ứng các yêu cầu học 
tập của học sinh [13]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu 
chỉ ra những nghi ngờ và băn khoăn của giáo viên khi 
đánh giá về hiệu quả dạy học trực tuyến. Nghiên cứu từ 
Trung Quốc [13] tiết lộ 66,3% giáo viên và trường học 
cho rằng, họ gặp “khó khăn trong việc đảm bảo chất 
lượng học tập”. Nhiều giáo viên cho rằng, dạy học trực 
tuyến là hình thức giáo dục thích ứng tốt trong đại dịch 
nhưng hình thức dạy học này không thực sự hiệu quả, 
thậm chí 80% giáo viên cảm thấy không hài lòng khi 
dạy học trực tuyến toàn bộ [14]. Kết quả khảo sát trên 
102 giáo viên Trung học cơ sở ở Indonesia cũng cho 
thấy, các giáo viên nhận thức tốt và khẳng định tính hữu 
ích và dễ dàng của hệ thống học tập trực tuyến trong 
đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hơn một nửa số giáo 
viên được hỏi đánh giá không cao về hiệu quả của hình 
thức học tập này [12]. Trong một nghiên cứu khác, khi 
được hỏi muốn dạy học trực tuyến hay trực tiếp, có đến 
87.9% học sinh phản hồi thích dạy học trực tiếp hơn và 
muốn quay trở lại các lớp học trực tiếp. Về mức độ hài 
lòng đối với hoạt động dạy học trực tuyến, hơn 37% 
giáo viên không hài lòng hoặc chỉ hài lòng một chút. Về 
nhược điểm của dạy học trực tuyến, có 51,4% giáo viên 
trả lời là thiếu sự tương tác trực tiếp với học sinh. Chính 
vì những ưu, nhược điểm trên nên bên cạnh 80,5% hiệu 
trưởng và 70,5% giáo viên ủng hộ việc áp dụng hình 
thức dạy học trực tuyến thì vẫn còn 17,4% hiệu trưởng 
và 25,7% giáo viên phản đối hình thức học tập này [13]. 

Như vậy, có thể thấy, các nghiên cứu đều khẳng định 
việc dạy học trực tuyến có những đặc trưng riêng biệt. 
Trong đó, hoạt động đánh giá phản hồi và tương tác 
được một số nghiên cứu chỉ ra là những thách thức lớn 
cho dạy học trực tuyến. Về hiệu quả dạy học, đa số các 
nghiên cứu đều chỉ ra rằng, dạy học trực tuyến không 
thực sự hiệu quả như dạy học trực tiếp.

 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Câu hỏi nghiên cứu: Nghiên cứu được thiết kế dựa 

trên ba câu hỏi chính.
Câu hỏi 1. Các điều kiện và mức độ sẵn sàng của giáo 

viên cho dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 như thế nào? 

Câu hỏi 2. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
và kiểm tra đánh giá đã được giáo viên vận dụng trong 

dạy học trực tuyến như thế nào? 
Câu hỏi 3. Giáo viên đánh giá như thế nào về hiệu 

quả của dạy học trực tuyến?
- Công cụ nghiên cứu: Phiếu hỏi được thiết kế dựa 

trên khung lí thuyết về đánh giá thực trạng và hiệu quả 
của việc dạy học trực tuyến. Ba nội dung chính khảo sát 
bao gồm: 1/ Các điều kiện và mức độ sẵn sàng của giáo 
viên cho dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19; 2/ Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
và kiểm tra đánh giá đã được giáo viên vận dụng trong 
dạy học trực tuyến; 3/ Hiệu quả của dạy học trực tuyến. 
Câu hỏi khảo sát được thiết kế theo thang Likert, được 
chuyên gia thẩm định và thử nghiệm trước khi tiến hành 
thu thập dữ liệu trên diện rộng. Dữ liệu được thu thập 
trực tuyến qua phần mềm google form trong thời gian 
từ ngày 24 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 
02 năm 2022. 

- Mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
chọn mẫu chùm. Đối tượng trả lời phiếu là các giáo 
viên tại các trường có dạy học trực tuyến tại ở 63 tỉnh/
thành phố ở Việt Nam. Có tất cả 95.359 giáo viên tham 
gia khảo sát, trong đó cấp Tiểu học (36,7%), cấp Trung 
học cơ sở (36,8%), cấp Trung học phổ thông (26,6%). 
Về khu vực:  thành thị (26,6%), nông thôn (59,7%), còn 
lại là vùng sâu/xa/hải đảo. 

- Phân tích và xử lí kết quả nghiên cứu: Dữ liệu thu 
thập được làm sạch, xử lí, phân tích bằng phần mềm 
thống kê SPSS V26. Dữ liệu được phân tích theo tần 
suất, giá trị trung bình.

2.3. Kết quả nghiên cứu 
2.3.1. Điều kiện dạy học và mức độ sẵn sàng của giáo viên cho 
dạy học trực tuyến
a. Điều kiện dạy học trực tuyến của giáo viên
 Về thiết bị dạy học trực tuyến, kết quả nghiên cứu cho 

thấy, 89,9% giáo viên có đường truyền internet ổn định, 
97,1% giáo viên có máy tính để bàn, máy tính xách tay. 
Ngoài máy tính, 96% giáo viên có điện thoại hoặc thiết 
bị thông minh để hỗ trợ việc dạy học. Về phần mềm dạy 
học trực tuyến, 98% giáo viên trả lời đã sử dụng các 
ứng dụng Zoom, MS Teams, Google Meet…; 79,4% 
giáo viên sử dụng các hệ thống quản lí học tập LMS. 
Về các nguồn tài nguyên hỗ trợ dạy và học trực tuyến, 
có khoảng gần 50% giáo viên cho biết không tiếp cận 
được hệ thống học liệu điện tử, video bài giảng để sử 
dụng trong quá trình dạy học trực tuyến. Như vậy, kết 
quả khảo sát cho thấy, vẫn còn một tỉ lệ nhất định giáo 
viên chưa đảm bảo được đường truyền, thiết bị, phần 
mềm để dạy học trực tuyến, gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến đến việc quản lí, giao tiếp, tương tác và hứng thú 
học tập của học sinh trong quá trình dạy. Tỉ lệ giáo viên 
thiếu hoặc chưa đảm bảo về thiết bị dạy học trực tuyến 
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tập trung ở vùng sâu/xa/hải đảo. Chính vì thế, cần có 
giải pháp hỗ trợ kịp thời cho giáo viên ở khu vực đặc 
biệt khó khăn này. 

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn giáo viên có 
đường truyền internet ổn định và thiết bị dạy học trực 
tuyến cơ bản nhưng đối với các thiết bị và phần mềm 
hỗ trợ nâng cao thì vẫn còn nhiều giáo viên chưa có. 
Cụ thể, tỉ lệ giáo viên tự trang bị các thiết bị hỗ trợ 
ngoài như bảng thông minh, bảng vẽ điện tử chỉ chiếm 
31,1%. Tỉ lệ giáo viên sử dụng phần mềm, ứng dụng hỗ 
trợ dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến chiếm 74,3% 
và chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị. Điều này là 
do các thiết bị như bảng thông minh, bảng vẽ điện tử 
có giá thành cao, đòi hỏi sự tìm tòi, kĩ năng ứng dụng 
công nghệ thông tin nên nhiều giáo viên chưa tiếp cận 
được. Thực tế này cho thấy, giáo viên Việt Nam cũng 
gặp những khó khăn tương tự đồng nghiệp của họ ở các 
nước khác trong việc đảm bảo các điều kiện dạy học 
[14], [13], [15] (xem Biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1: Tỉ lệ giáo viên có điều kiện đảm bảo để tổ 
chức dạy học trực tuyến 

b. Sự chuẩn bị về kĩ năng dạy học trực tuyến của giáo 
viên

Để chuẩn bị cho việc triển khai dạy học trực tuyến, 
ứng phó với đại dịch, các cơ sở giáo dục dưới sự hướng 
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn 
cho giáo viên trên cả nước. Dữ liệu khảo sát cho thấy, 
87,4% giáo viên báo cáo được tập huấn các kĩ năng về 
dạy học trực tuyến. Hơn 80% giáo viên khẳng định, 
tương đối tự tin đến rất tự tin về các kĩ năng tổ chức 
dạy học trực tuyến (xem Biểu đồ 2). Có thể thấy, Việt 
Nam đã làm rất tốt trong công tác chuẩn bị, nâng cao 
năng lực dạy học trực tuyến cho giáo viên thông qua 
các chương trình tập huấn [13]. 

Biểu đồ 2: Mức độ tự tin về các kĩ năng dạy học trực 
tuyến của giáo viên

Phân tích kết quả đánh giá theo khu vực cho thấy, 
giáo viên của các trường ở khu vực thành thị có sự tự tin 
cao hơn ở các khu vực khác. Điều này là phù hợp thực 
tế khi điều kiện tiếp xúc, sử dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học của giáo viên ở khu vực thành thị thuận 
lợi hơn các khu vực khác. Trong các cấp học thì giáo 
viên Tiểu học có sự tự tin nhất về các kĩ năng tổ chức 

Bảng 1: Mức độ tự tin về các kĩ năng trong tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên theo khu vực, cấp học

 

Trung bình theo khu vực

Sig.

Trung bình theo cấp học Sig.

Thành 
thị

Nông 
thôn

Vùng 
sâu/xa/ 
hải đảo

Tiểu 
học

Trung 
học cơ 
sở

Trung 
học phổ 
thông

Xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến. 3,56 3,5 3,31 0,000 3,50 3,49 3,49 0,303

Tổ chức các hoạt động học trực tuyến cho học sinh. 3,52 3,47 3,28 0,000 3,48 3,45 3,44 0,000

Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá 
trong dạy học trực tuyến. 3,41 3,34 3,15 0,000 3,35 3,32 3,33 0,000

Tương tác và quản lí học sinh khi dạy học trực tuyến. 3,49 3,45 3,26 0,000 3,50 3,40 3,37 0,000

Sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến và các ứng 
dụng quản lí lớp học trực tuyến (LMS). 3,58 3,52 3,33 0,000 3,50 3,51 3,53 0,001 

Sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá trực tuyến 
như Azota, Quizizz, Padlet, Kahoot,… 3,17 3,04 2,85 0,000 2,99 3,03 3,15 0,000 

Thực hiện đảm bảo an toàn (về thiết bị, an ninh 
mạng,…) cho các lớp học trực tuyến. 3,34 3,3 3,1 0,000 3,33 3,27 3,21 0,000 
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dạy học trực tuyến (xem Bảng 1).
c. Những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá trình 

dạy học trực tuyến
Về điều kiện dạy học trực tuyến, mặc dù có hỗ trợ của 

các ban ngành và sự nỗ lực và cố gắng từ phía giáo viên, 
tuy nhiên trong thực tiễn triển khai dạy học trực tuyến, 
giáo viên vẫn gặp phải nhiều khó khăn. Kết quả khảo 
sát cho thấy, có khoảng 40% giáo viên gặp khó khăn 
về thiết bị và đường truyền internet; 35% giáo viên cho 
biết gặp khó khăn do thiếu học liệu dạy học trực tuyến; 
42,6% giáo viên gặp các vấn đề sức khoẻ và 37,2% giáo 
viên gặp vấn đề về tâm lí; 43% giáo viên gặp khó khăn 
khi học sinh không hợp tác trong quá trình học trực 
tuyến và 35,5% giáo viên gặp khó khăn khi cha mẹ học 
sinh không hỗ trợ, hợp tác (xem Biểu đồ 3). Có thể thấy, 

đây là những khó khăn chung của giáo viên khi dạy trực 
tuyến khi các nghiên cứu chỉ ra tình trạng này phổ biến 
ở các nước trên thế giới [12], [13], [16].

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các vùng 
miền với tất cả những khó khăn có thể giáo viên gặp 
phải mà nhóm khảo sát đã đưa ra, đặc biệt là giữa 
thành thị và vùng sâu/xa/hải đảo. Đồng thời, cũng có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các cấp học. 
Giáo viên ở các cấp học thấp hơn thường gặp khó 
khăn hơn trong các vấn đề như: thiếu học liệu; thiếu 
thiết bị; chưa được động viên, khuyến khích kịp thời 
và thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của cha mẹ học sinh. Tuy 
nhiên, giáo viên ở cấp học thấp hơn ít gặp vấn đề về 
sự hợp tác của học sinh trong quá trình dạy học trực 
tuyến (xem Bảng 2). Điều này có thể lí giải bởi sự đầu 
tư của nhà trường, gia đình cho con em có sự khác biệt 
ở cấp học cao hơn. Học sinh ở cấp học thấp hơn cần sự 
hỗ trợ của gia đình nhiều hơn. Học sinh ở cấp học cao 
hơn có khả năng tự chủ hơn nhưng đồng thời có thể 
không tuân theo những hướng dẫn, quy định của giáo 
viên và nhà trường nhiều hơn. 

2.3.2. Các hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên
Dữ liệu khảo sát cho thấy, giáo viên đã  tổ chức khá đa 

dạng nhiều hoạt động khác nhau trong các giờ học trực 
tuyến. Một số hoạt động được giáo viên sử dụng nhiều 
với mức thường xuyên và luôn luôn (khoảng 80%) bao 
gồm: 1) Quan sát, quản lí sự tham gia của học sinh 
trong giờ học trực tuyến (80,7%); 2) Nhận xét, đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 
(79,7%); 3) Cho học sinh phát biểu, trình bày sản phẩm 
học tập trong quá trình dạy học trực tuyến (76,7%); 4) 

Bảng 2: Mức độ khó khăn với các vấn đề mà giáo viên gặp phải theo khu vực và cấp học

 

Trung bình theo khu vực

Sig.

Trung bình theo cấp học

SigThành 
thị

Nông 
thôn

Vùng sâu/
xa/ hải 
đảo

Tiểu 
học

Trung 
học cơ 
sở

Trung 
học phổ 
thông

Thiếu hướng dẫn, chỉ đạo của nhà trường. 1,81 1,89 2,07 0,000 1,95 1,86 1,86 0,000

Thiếu thiết bị, đường truyền Internet không ổn định. 2,17 2,29 2,65 0,000 2,39 2,26 2,25 0,000

Thiếu kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. 1,92 2,02 2,23 0,000 2,10 1,98 1,96 0,000

Thiếu học liệu dạy học trực tuyến. 2,01 2,13 2,45 0,000 2,22 2,11 2,07 0,000

Gặp các vấn đề sức khoẻ. 2,30 2,35 2,42 0,000 2,42 2,31 2,31 0,000

Gặp vấn đề về tâm lí. 2,18 2,24 2,36 0,000 2,31 2,20 2,19 0,000

Không có động lực dạy học trực tuyến. 1,87 1,93 2,09 0,000 1,98 1,90 1,93 0,000

Mất an toàn trong khi dạy trực tuyến. 1,87 1,97 2,09 0,000 1,99 1,96 1,92 0,000

Học sinh không hợp tác trong quá trình học trực tuyến. 2,32 2,40 2,61 0,000 2,43 2,43 2,36 0,000

Cha mẹ học sinh không hỗ trợ, hợp tác. 2,09 2,22 2,53 0,000 2,31 2,23 2,11 0,000
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Giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước, trong và 
sau bài học trực tuyến (76,6%); 5) Tổ chức các hoạt 
động cho học sinh tương tác trong giờ học trực tuyến 
(71,2%); tiếp theo là các hoạt động; 6) Khai thác và sử 
dụng các nguồn học liệu có sẵn trên Internet để dạy học 
trực tuyến 68.6%; 7) Thường xuyên trao đổi với cha mẹ 
học sinh về tình hình học tập của học sinh khi học trực 
tuyến (66.2%); 8) Tạo lập nhóm trên mạng để kết nối 
và hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến (65,1%). Bên cạnh 
những hoạt động được thực hiện thường xuyên như 
trên, một số hoạt động ít được giáo viên sử dụng hơn, 
ví dụ hoạt động Sử dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ 
trợ dạy học và quản lí học sinh trực tuyến với tỉ lệ giáo 
viên thường xuyên sử dụng chỉ 34.5 %  và có 23.9% 
giáo viên chưa bao giờ và hiếm khi sử dụng. Ngoài ra, 
các hoạt động hỗ trợ quá trình học tập của học sinh 
cũng ít được giáo viên quan tâm như: 1) Tạo lập nhóm 
trên mạng để kết nối và hỗ trợ học sinh; 2) Thường 
xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về tình hình học tập 
của học sinh khi học trực tuyến với tỉ lệ 10% giáo viên 
chưa bao giờ và hiếm khi thực hiện (xem Biểu đồ 4). 
Việc tổ chức ít các hình thức tương tác, tích cực có thể 
có ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả dạy học trực 
tuyến, giảm hứng thú học tập của học sinh [14], [18]. 
Phân tích sự khác biệt giữa các vùng miền cho thấy, 
giáo viên ở khu vực nông thôn, miền núi nhìn chung có 
xu hướng sử dụng các hoạt động nêu trên với tần suất 
ít hơn. Giáo viên ở khu vực thành thị vẫn chiếm ưu thế 
hơn trong việc thường xuyên và luôn luôn tổ chức các 
hoạt động dạy học tích cực. Điều này một lần nữa nhấn 
mạnh rằng, cần phải có những chương trình hỗ trợ và 
tập huấn giáo viên, đặc biệt giáo viên vùng khó khăn 
về các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trực 
tuyến để đảm bảo có những tiết học hiệu quả và thú vị 
cho học sinh. 

Như vậy, có thể thấy, phần lớn giáo viên thực hiện 
tốt các hoạt động dạy học trực tuyến, từ việc chuẩn bị 
bài cho đến việc tổ chức, giám sát, quản lí các hoạt 
động học tập được thực hiện với nhiều mức độ và tần 

suất khác nhau và có sự khác biệt giữa các vùng miền. 
Tuy nhiên, những hoạt động mà giáo viên thường làm 
chủ yếu vẫn là những hoạt động đã quen khi giảng dạy 
trực tiếp như: quản lí học sinh, giao bài, đánh giá học 
sinh. Thực tế cho thấy, các hoạt động đặc trưng của 
dạy học trực tuyến ít được giáo viên sử dụng hơn, bao 
gồm các hoạt động liên quan đến việc sử dụng công 
nghệ thông tin như sử dụng các phần mềm, ứng dụng 
hỗ trợ dạy học và quản lí học sinh, hay cách khai thác 
những nguồn học liệu có sẵn trên internet để dạy học 
trực tuyến. Điều này cho thấy, cần tích cực hỗ trợ giáo 
viên, đặc biệt đối với những giáo viên vùng khó trong 
việc trong việc nâng cao kĩ năng thiết kế và tổ chức các 
hoạt động dạy học trực tuyến.

2.3.3. Hiệu quả của dạy học trực tuyến
Để đánh giá sự hiệu quả của dạy học trực tuyến, 

nhóm nghiên cứu tìm hiểu thông qua tỉ lệ đáp ứng so 
với kế hoạch dạy học trực tiếp của các môn đã phải 
thực hiện bằng hình thức dạy học trực tuyến; thái độ 
học tập của học sinh; sự tiến bộ của học sinh qua các 
bài học; sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh; 

Biểu đồ 4: Tần suất các hoạt động trong  dạy học trực 
tuyến của giáo viên

Biểu đồ 6: Tỉ lệ % đáp ứng so với kế hoạch dạy học trực 
tiếp của các môn học thực hiện dạy học trực tuyến

Biểu đồ 5: Mức độ đáp ứng so với kế hoạch dạy học 
trực tiếp của các môn dạy học trực tuyến 
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chất lượng các bài kiểm tra đánh giá quá trình, định kì 
và đánh giá chung về hiệu quả của dạy học trực tuyến 
của giáo viên.

a. Đáp ứng so với kế hoạch dạy học trực tiếp
 Kết quả khảo sát cho thấy, trên 80 % giáo viên ở các 

cấp học cho rằng, nội dung dạy học trực tuyến đáp ứng 
được trên 50% kế hoạch dạy học trực tiếp (xem Biểu 
đồ 5). Điều này phần nào phản ánh thực tế rằng, hình 
thức dạy học trực tuyến không đảm bảo được kế hoạch 
dạy học trực tiếp của các môn học trong chương trình. 
Các trường phải thực hiện dạy học trực tuyến trong thời 
gian dài sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn đến việc đảm bảo kế 
hoạch dạy học trực tiếp. Thực tế này cũng đã được chỉ 
ra ở một số nghiên cứu trước đó [13]. 

Mức độ đáp ứng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy 
học trực tuyến có sự khác biệt giữa các cấp học. Cụ thể, 
cấp Trung học phổ thông có mức độ đáp ứng cao nhất 
(xem Biểu đồ 6). Điều này có thể do học sinh Trung học 
phổ thông cần đảm bảo theo sát tiến độ của các kì thi, 
đồng thời các em có ý thức tự học, kĩ năng công nghệ 
thông tốt hơn nên giáo viên tổ chức và bám sát kế hoạch 
hiệu quả hơn. 

b. Hứng thú học tập của học sinh
Kết quả khảo sát cho thấy, không nhiều giáo viên 

được hỏi cho rằng: “Học sinh tiến bộ qua từng bài” 
và “Học sinh thích học trực tuyến”. Cụ thể, chỉ có tỉ 
lệ nhỏ trên dưới 20% giáo viên các cấp đồng ý và rất 
đồng ý với mỗi nhận định: “Học sinh tiến bộ qua từng 
bài”; “Học sinh thích học trực tuyến” (xem Biểu đồ 7). 
Tuy nhiên, tỉ lệ này cũng không cao và giảm dần qua 
các cấp học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông (xem 
Biểu đồ 8). Điều này có thể do cấp học càng cao thì yêu 
cầu, mong muốn của học sinh cũng cao hơn, trong khi 
hình thức dạy học trực tuyến chưa đáp ứng được đầy 
đủ như yêu cầu và kì vọng. Do đó, cần xem xét đến các 
giải pháp làm tăng hứng thú học tập cho học sinh ở các 
cấp học cao hơn.

c. Sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh
Tỉ lệ các giáo viên tham gia khảo sát cho rằng, học tập 

trực tuyến ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thể chất, tâm 
lí, tình cảm, khả năng phát triển các kĩ năng xã hội của 
học sinh là khá cao ở cả ba cấp học (từ 45% đến 49% 
giáo viên các cấp cho rằng tương đối ảnh hưởng; từ 
17% đến 27,6% giáo viên các cấp cho rằng ảnh hưởng 
nhiều) (xem Biểu đồ 9). Mức độ ảnh hưởng tăng dần 

Biểu đồ 7:Tỉ lệ ý kiến giáo viên đồng ý với các nhận 
định về học sinh

     

Biểu đồ 8: So sánh tương quan giữa các cấp học với 
các nhận định về học sinh

Biểu đồ 9: Ảnh hưởng của học tập trực tuyến tới sự 
phát triển của học sinh
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đối với học sinh từ cấp Tiểu học lên đến cấp Trung học 
phổ thông (xem Bảng 3). Như vậy, rõ ràng việc dạy 
học trực tuyến có tác động nhiều mặt đến sức khoẻ thể 
chất và tinh thần của học sinh. Chính vì thế, cần có 
những biện pháp can thiệp phù hợp để vừa giảm thiểu 
ảnh hưởng, vừa giúp nâng cao hiệu quả dạy học trực 
tuyến cho học sinh.  

d. Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm 
tra đánh giá định kì

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 30,2% giáo viên 
Tiểu học; 28% giáo viên Trung học cơ sở; 24,6% giáo 
viên Trung học phổ thông được hỏi đồng ý, rất đồng 
ý với nhận định: “Kết quả kiểm tra đánh giá thường 
xuyên của học sinh đáp ứng được yêu cầu cần đạt của 
chương trình”. Tương tự, có 30,8%; 28,5%; 25,2% giáo 
viên dạy Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông đồng ý, rất đồng ý với nhận định: “Kết quả kiểm 
tra đánh giá định kì của học sinh đáp ứng được yêu cầu 
cần đạt của chương trình” (xem Biểu đồ 10).

Như vậy, về cơ bản, theo nhận định của giáo viên, 
kết quả kiểm tra, đánh giá của học sinh khi dạy học 
trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương 
trình. Nói cách khác, có thể khẳng định, kết quả học tập 
của học sinh khi học trực tuyến là thấp hơn so với học 
trực tiếp. Kết quả này cũng tương tự với phát hiện từ 
các nghiên cứu trước đó rằng, nhiều giáo viên chưa hài 
lòng về hiệu quả dạy học trực tuyến, hoặc dạy học trực 

tuyến gặp khó khăn trong việc đảm bảo mục tiêu và 
chất lượng học tập [14], [12], [13]. So sánh tương quan 
theo cấp học, giáo viên cấp Trung học phổ thông cho 
rằng, kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm 
tra đánh giá định kì của học sinh đáp ứng có tỉ lệ thấp 
nhất so với các cấp học khác (xem Biểu đồ 11). Kết quả 
này cũng tương đồng với kết quả khảo sát về sự hứng 
thú học tập trực tuyến của học sinh các cấp.

e. Đánh giá chung về hiệu quả của dạy học trực tuyến

Biểu đồ 10: Tỉ lệ giáo viên đồng ý với nhận định: “Kết 
quả kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm tra đánh 
giá định kì của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt của 
chương trình. 

Biểu đồ 11: So sánh kết quả kết quả đánh giá thường 
xuyên và kết quả đánh giá định kì của học sinh đáp ứng 
yêu cầu cần đạt của chương trình giữa các cấp học 

Bảng 3. Ảnh hưởng học tập trực tuyến tới sự phát triển của học sinh - Sự khác biệt theo cấp học

 
Trung bình theo cấp học

Sig.
Tiểu học THCS THPT

Ảnh hưởng- Sức khoẻ thể chất của học sinh 2,81 2,87 2,97 0,000

Ảnh hưởng- Tâm lí, tình cảm của học sinh 2,74 2,85 2,99 0,000

Ảnh hưởng- Khả năng phát triển các kĩ năng xã hội của học sinh 2,92 3,03 3,17 0,000
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 Nhìn chung, phần lớn giáo viên (khoảng 64-65%) 
đánh giá dạy học trực tuyến chỉ tương đối hiệu quả đối 
với học sinh. Trong khi, tỉ lệ giáo viên các cấp Tiểu học, 
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cho rằng, dạy 
học trực tuyến không hiệu quả lần lượt là 20,9%; 19,8% 
và 21,2%  (xem Biểu đồ 12).

Xét theo cấp học, hiệu quả dạy học trực tuyến giảm 
dần theo cấp học theo nhận định của giáo viên (xem 
Bảng 4). Do đó, rất cần các giải pháp góp phần nâng cao 
chất lượng dạy học trực tuyến cũng như có kế hoạch bù 
đắp khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

3. Kết luận và đề xuất 
Như vậy, khảo sát giáo viên về thực trạng dạy học 

trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho thấy, 
điều kiện dạy học trực tuyến đã được đảm bảo ở mức 
độ tương đối. Tuy nhiên, thiết bị dạy, học, chất lượng 
của đường truyền internet vẫn là vấn đề cần phải đặc 
biệt quan tâm, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng 
sâu/xa/ hải đảo để đảm bảo chất lượng của dạy học trực 
tuyến. Giáo viên, đặc biệt giáo viên ở khu vực thành 
thị, đã được trang bị kĩ năng sử dụng công nghệ thông 
tin khá tốt, có sự tự tin về năng lực công nghệ thông 

tin. Phần lớn giáo viên hiểu được tầm quan trọng của 
dạy học trực tuyến, chủ động, tích cực bồi dưỡng năng 
lực dạy học trực tuyến, tuy nhiên vẫn cần thúc đẩy hơn 
nữa thói quen và năng lực tự học, tự bồi dưỡng của 
giáo viên. Các hoạt động dạy học trực tuyến của giáo 
viên khá đa dạng, song không phải hoạt động dạy học 
nào cũng được giáo viên quan tâm đúng mức, đặc biệt 
đối với các hoạt động mang đặc trưng riêng của dạy 
học trực tuyến. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng dạy học trực tuyến và cần được xem xét về 
giải pháp khắc phục. Với sự nỗ lực cố gắng của toàn 
xã hội, toàn ngành, bên cạnh những thuận lợi khi thực 
hiện dạy học trực tuyến, giáo viên cũng gặp không ít 
những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan, đặc biệt 
là ở vùng sâu/xa/hải đảo. Kế hoạch dạy học, kết quả 
đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì về cơ bản đã 
đảm bảo được tương đối so với yêu cầu của chương 
trình. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, dạy 
học trực tuyến cũng không thể đảm bảo được kế hoạch 
và hiệu quả so với dạy học trực tiếp. Do đó, rất cần có 
những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy 
học trực tuyến cũng như giải pháp hỗ trợ học sinh khi 
quay trở lại trường học. Hiện nay, các địa phương trong 
cả nước đã cho học sinh quay trở lại trường học. Tuy 
nhiên, việc đánh giá hiệu quả dạy học trực tuyến vẫn rất 
quan trọng, vừa để có những biện pháp can thiệp, khắc 
phục phù hợp, vừa chuẩn bị sẵn sàng thích ứng trước 
những biến động, đổi thay trong thời gian tới. Từ kết 
quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kiến 
nghị đề xuất như sau:

- Đảm bảo trang bị, sẵn sàng các điều kiện dạy học 
trực tuyến cho giáo viên để có thể chủ động trong mọi 
tình huống. Trước mắt, cần cung cấp hạ tầng kĩ thuật 
công nghệ đảm bảo cho tổ chức dạy học trực tuyến, 
đặc biệt là đường truyền internet đến các vùng sâu/xa/
hải đảo - những nơi gặp khó khăn nhiều nhất. Đảm bảo 
điều kiện về thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh, 

Biểu đồ 12: Hiệu quả của việc học trực tuyến - xét theo 
cấp học

Bảng 4: Khác biệt của hiệu quả của việc học trực tuyến theo cấp học

(I) Cấp học (J) Cấp học Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Tiểu học
Trung học cơ sở -,019* ,005 ,001 -,03 -,01

Trung học phổ thông ,004 ,005 ,857 -,01 ,02

Trung học 
cơ sở

Tiểu học ,019* ,005 ,001 ,01 ,03

Trung học phổ thông ,023* ,005 ,000 ,01 ,04

Trung học 
phổ thông

Tiểu học -,004 ,005 ,857 -,02 ,01

Trung học cơ sở -,023* ,005 ,000 -,04 -,01

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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máy tính bảng), cung cấp đầy đủ các ứng dụng phần 
mềm, đặc biệt là tăng cường đầu tư các phần mềm, ứng 
dụng nâng cao  cho giáo viên và học sinh thực hiện dạy 
học trực tuyến. Cần huy động các nguồn lực xã hội hỗ 
trợ các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất cho 
giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở những vùng miền khó 
khăn. 

- Cung cấp tài nguyên dạy học trực tuyến nhằm hỗ trợ 
giáo viên như các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực 
tuyến, các video thực hành, thí nghiệm; hệ thống các 
câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra minh họa; các video thực 
hành, thí nghiệm, …. của các môn học thuộc các cấp 
học phổ thông. Nguồn tài nguyên này không chỉ đáp 
ứng trong bối cảnh dạy học trực tuyến mà còn hỗ trợ 
giáo viên hiệu quả trong quá trình trực tiếp tại trường. 

- Tăng cường tập huấn giáo viên sử dụng công nghệ, 
phần mềm, các ứng dụng dạy học, kiểm tra đánh giá 
trực tuyến một cách sâu, rộng, thiết thực để đảm bảo 
tất cả các giáo viên đều tự tin thực hiện dạy học trực 
tuyến hiệu quả khi cần thiết, đồng thời áp dụng được 
các kĩ thuật này để góp phần cải thiện hiệu quả giờ dạy 
trực tuyến. 

- Tăng cường đánh giá thực tiễn hiệu quả học tập trực 
tuyến nhằm có những hình thức hỗ trợ giáo viên và học 
sinh bù đắp những thiếu hụt, hạn chế khi phải tổ chức 
dạy học trực tuyến trong thời gian dài. 

- Tăng cường năng lực chủ động, linh hoạt của giáo 
viên bằng cách thúc đẩy khả năng tự học, tự bồi dưỡng 
của giáo viên để sàng thích nghi và ứng phó với mọi 
tình huống. 

Thường xuyên đánh giá thực tiễn dạy và học để điều 
chỉnh và sẵn sàng thích ứng là việc làm cần thiết của 
giáo dục. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả dạy học 
trực tuyến qua góc nhìn của giáo viên, từ đó đề xuất các 
biện pháp không chỉ nâng cao chất lượng dạy học trực 
tuyến của giáo viên mà còn tăng cường năng lực thích 
ứng trong các bối cảnh xã hội có nhiều biến động. 

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Vụ 
Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học đã hỗ trợ 
trong quá trình xây dựng bộ công cụ và thực hiện khảo 
sát. Đây cũng là một sản phẩm trong đề tài Khoa học và 
Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo 
dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt 
Nam”. Mã số: B2021-VKG-01.
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ABSTRACT: The COVID-19 pandemic impacts comprehensively on 
Vietnamese education. In response to the pandemic, many localities 
have held online teaching continuously for a long time. In this situation, 
teachers also have to change activities from planning, teaching, and 
assessing to adapt to the online teaching environment. This study aims 
to evaluate the current status of online teaching in terms of teaching 
conditions and actual implementation to evaluate the effectiveness 
of online teaching. The survey results were analyzed based on the 
answers of 95.359 school teachers in 63 provinces/cities across the 
country. Based on analyzing the advantages and disadvantages, the 
research proposes solutions to improve the effectiveness of online 
teaching and enhance teachers’ adaptability in flexible contexts.

KEYWORDS: Education, COVID-19, online learning, effectiveness of online learning, 
school teachers. 
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