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If you’re at an institution that has not invested 
in an infrastructure for online learning and 
teaching, this is about to get real. 

Even if you are at an institution that has the 
necessary infrastructure, as colleges and 
universities close physical locations and 
transition online for the spring terms, there is a 
lot involved in that transition. Those of us in 
this space have been ramping up for the past 
few weeks, and here are some initial lessons 
learned from those efforts. 

 

 

This Is Not Online Learning 

One of the first things that emerged from the 
move from an “outside chance contingency 
plan” to an “academic continuity plan” mind 
space is a quick and necessary language 
transition. Though “online” is the correct 
terminology for what most institutions are now 
moving towards in order to maintain 
operations, the standard usage quickly moved 
from “online learning” to “virtual learning” 
and finally settled on – for many institutions – 
“remote learning.” Part of the reason for this 
shift is likely vernacular; if our own teams and 
offices are “working remotely”, then our 
students are “learning remotely”. 

But this language shift serves another critical 
purpose; it helps communicate that what we are 
doing right now is not “online learning”. 

What we are doing right now is keeping the 
semester going through the end of an 
instructional period so that students can 
progress towards earning their degrees and 
certificates. We are keeping the wheels on the 
bus and focusing on accomplishing the courses’ 
instructional goals for a specific period of time 
in a specific situation. 

Nếu cơ sở giáo dục của bạn chưa đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng phục vụ dạy và học trực tuyến, đây 
sẽ là giải pháp hoàn toàn thực tế.  

Ngay cả khi cơ sở giáo dục của bạn đã trang bị 
cơ sở hạ tầng cần thiết, trong bối cảnh các 
trường cao đẳng và đại học dừng tổ chức học 
tập trên lớp và chuyển sang mô hình giảng dạy 
trực tuyến cho kỳ học mùa xuân, rất nhiều vấn 
đề khác cũng liên quan đến quá trình chuyển 
tiếp đó. Rất nhiều người trong số chúng ta đã 
cố gắng thực hiện việc học tập theo phương 
thức mới trong một vài tuần qua, và dưới đây 
là một số bài học ban đầu mà chúng ta thu được. 

Đây không phải là học tập trực tuyến 

Trong quá trình chuyển tiếp từ “kế hoạch dự 
phòng” sang “kế hoạch học tập liên tục”, một 
trong những vấn đề phát sinh đầu tiên là sự 
chuyển đổi nhanh về tên gọi. Mặc dù “trực 
tuyến” chính là khái niệm mà hầu hết các cơ sở 
giáo dục đang hướng đến để duy trì hoạt động 
giảng dạy, ngôn ngữ sử dụng đã nhanh chóng 
chuyển từ “học tập trực tuyến” sang “học tập 
trong môi trường ảo” và cuối cùng thành “học 
tập từ xa” với hầu hết các trường. Việc thay đổi 
này một phần xuất phát từ ngôn ngữ do từng 
nhóm cộng đồng sử dụng; nếu nhóm và văn 
phòng của chúng ta đều “làm việc từ xa”, sinh 
viên của chúng ta được hiểu là “học tập từ xa”. 

Sự thay đổi về ngôn ngữ sử dụng hướng đến 
một mục đích quan trọng khác: giúp công 
chúng nói chung hiểu được rằng, những gì 
chúng ta đang làm không phải là “học tập trực 
tuyến”. 

Mục đích của các hoạt động chúng ta đang thực 
hiện là đảm bảo kết thúc học kỳ/năm học trong 
một phạm vi thời gian cụ thể, đồng thời đảm 
bảo sinh viên sẽ tiến bộ trong chương trình học 
tập của các em. Chúng ta đang cố gắng duy trì 
tiến độ giảng dạy và tập trung hoàn thành các 

 



This is important to recognize. For all faculty 
and students out there: what you are currently 
experiencing is not online learning, even 
though it is learning delivered remotely. 

Online degrees and certificates should be 
intentionally designed learning experiences 
that are engaging, efficient, and effective. 
Online learning as a field has moved away from 
a “broadcast mentality” of delivering 
information to an “engagement mentality” of 
designed experiences that go beyond student-
to-content engagement and include rich 
student-to-student and student-to-faculty 
engagement. Online degrees and certificates 
should also have an integrated virtual student 
support structure that is focused on customer 
service focused and provides online tutoring, 
coaching, career services and other critical 
components of a holistic education. 

The use of “remote learning” means we must 
communicate to faculty and students that: 

 We know you didn’t sign up for this. 
 This is a temporary solution to an 

extraordinary circumstance. 
 (My personal favorite) Hopefully you 

won’t judge an entire modality based on 
an experience with a pandemic. 

For any readers who lived through H1N1, this 
is a horse of an entirely different color. If the 
situation does not change dramatically in the 
next two weeks, it is likely that many 
institutions will be ending their semester 
online. 

This is where I would like to express sincere 
gratitude for the community of professionals in 
online learning. Critical organizations in the 
field, including WCET, UPCEA, Quality 
Matters and OLC have been collaborating and 
sharing resources across the nation in order to 
support institutions. 

mục tiêu giảng dạy của mỗi khóa học trong một 
khoảng thời gian cụ thể dựa trên tình hình thực 
tế. 

Đây là điều cần phải lưu ý. Đối với tất cả giảng 
viên và sinh viên: những gì bạn đang trải 
nghiệm không phải là học tập trực tuyến, mặc 
dù quá trình học tập được thực hiện từ xa. 

Các chương trình cấp bằng và chứng chỉ trực 
tuyến đều nhằm mang lại những trải nghiệm 
học tập hấp dẫn, hiệu quả. Thay vì phương 
pháp truyền tải thông tin một chiều, mô hình 
học tập trực tuyến đã dần tập trung mang lại 
những trải nghiệm mang tính tương tác, không 
chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa người học và 
tài liệu mà mở rộng, phát triển sự tương tác 
giữa người học với người học cũng như giữa 
người học và giảng viên. Các chương trình cấp 
bằng và chứng chỉ trực tuyến cũng cần có hệ 
thống hỗ trợ sinh viên tích hợp trong môi 
trường ảo, trong đó tập trung tổ chức dạy kèm, 
hướng dẫn trực tuyến, cung cấp dịch vụ nghề 
nghiệp và các yếu tố khác của một chương trình 
giáo dục toàn diện. 

Khi sử dụng khái niệm “học tập từ xa học”, 
chúng ta phải diễn giải để giảng viên và sinh 
viên hiểu rằng: 

· Chúng tôi biết bạn không sẵn sàng để thực 
hiện điều này. 

· Đây là một giải pháp tạm thời trong một tình 
huống đặc biệt. 

· (Và đây là điều tôi thích nhất) Hy vọng bạn sẽ 
không đánh giá toàn bộ quá trình học tập theo 
phương thức mới trong bối cảnh đại dịch. 

Đối với bất kỳ độc giả nào đã từng chứng kiến 
đại dịch H1N1, những gì đang diễn ra là một 
tình huống hoàn toàn khác. Nếu mọi thứ không 
có nhiều thay đổi trong hai tuần tiếp theo, nhiều 



Many institutions have not invested in the 
necessary infrastructure — talent, technology, 
services or otherwise — in order to transition 
without significant disruption. The community 
is coming together as is the way of us online 
learning geeks everywhere — and supporting 
each other. 

Here are a few considerations and things to 
think about as we move forward in these 
unprecedented times: 

khả năng các cơ sở giáo dục sẽ phải tổ chức dạy 
học trực tuyến để kết thúc chương trình kỳ học. 

Nói đến đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành của mình với cộng đồng giảng viên trong 
hoạt động học tập trực tuyến. Các tổ chức lớn 
trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm WCET, 
UPCEA, Quality Matters và OLC, đã hợp tác và 
chia sẻ tài nguyên trên phạm vi toàn quốc để hỗ 
trợ các cơ sở giáo dục. 

Nhiều cơ sở giáo dục chưa đầu tư vào các hạng 
mục hạ tầng cần thiết - nhân sự, công nghệ, dịch 
vụ hoặc yếu tố khác - để chuyển tiếp linh hoạt 
mà không bị gián đoạn. Cộng đồng giảng viên 
đang cùng tham gia — và hỗ trợ lẫn nhau — 
trong môi trường giảng dạy trực tuyến. 

Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi thay 
đổi phương thức học tập trong thời điểm này: 
 

 

 
 

 

CREATIVE 
  

TITLE GOES HERE  
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4. 

 

 

  

Nobody Signed Up for This 
Không ai thực sự sẵn sàng cho điều này 

 
One of the first concerns that we heard from 
faculty (and I was filled with pride to hear it!) 
was about our students. “What if they don’t 
have a laptop?” “What if they don’t have a 
stable internet connection or a webcam?” 

 
These are very valid concerns. Online courses 
are still growing despite the decline higher 
education enrollment overall. Many 
institutions have wait lists for enrollment in 
online classes, but this situation is entirely 
unique. 
 

There are many internet providers that are 
extending options for those suddenly learning 
from home, including faster internet, or even 
cheaper or temporarily free access. But that 
doesn’t solve the issue of access to hardware. 
Further complicating this problem is the 
sudden closure of many K-12 districts and the 
shift to remote learning in many of those 
schools. Many households don’t have a laptop 
for every individual. 

Một trong những mối quan ngại đầu tiên mà 
chúng tôi tiếp nhận từ các giảng viên (và tôi rất 
tự hào vì điều đó!) liên quan đến sinh viên của 
nhà trường. “Nếu các em không có máy tính 
xách tay thì sao?” “Nếu các em không có kết 
nối internet ổn định hoặc webcam thì phải xử 
lý như thế nào?” 

Đây là những quan ngại rất chính đáng. Các 
khóa học trực tuyến vẫn đang phát triển mặc 
dù tỷ lệ tuyển sinh đại học nói chung đã giảm. 
Nhiều cơ sở giáo dục thậm chí phải lên danh 
sách chờ đăng ký vào các lớp trực tuyến, nhưng 
những gì đang diễn ra là một kịch bản khác. 

Với những sinh viên bất ngờ phải học tập từ 
nhà, các nhà cung cấp dịch vụ internet đang 
mang đến cho họ nhiều lựa chọn hơn, bao gồm 
tăng tốc độ internet, giảm giá cước hoặc cung 
cấp tạm thời dịch vụ internet miễn phí. Nhưng 
điều đó không khắc phục vấn đề liên quan đến 
phần cứng. Tình hình càng trở lên phức tạp 
hơn khi rất nhiều khu học chánh K-12 đóng cửa 
đột ngột và rất nhiều trường đã chuyển sang 
mô hình học tập từ xa. Nhiều hộ gia đình 



 

There are some faculty that don’t have the 
appropriate technology needed to effectively 
teach remotely. Many have never taught an 
online course. Indeed, some may be unfamiliar 
with the institution’s Learning Management 
System (LMS). 

What can we do? 

Provide real-time and off-hours support for faculty 
transitioning their courses. 
 

By real-time, I mean simple-to-access, with a 
human who knows what they’re doing 
standing by. Now is the time to drop 
everything else and support faculty. Some 
concrete recommendations include: 
 

 Having open synchronous rooms online 
so that faculty can drop in and get instant 
support with whatever they’re working 
on, 

 Hosting regular webinars on both the 
basics and specific topics (LSU Online is 
offering faculty basic training every 
weekday at 10 AM, 2 PM and 5 PM), 

 Having extended support times on 
evenings and weekends (LSU Online has 
learning experience designers available 
from 10 AM to 9 PM daily and 8 AM to 8 
PM on the weekends in real time). 

Make solid, consistent pedagogical 
recommendations. 

Many faculty members may not have 
experience with different assessment options 
online or mechanisms other than proctoring 
that can be used to ensure academic integrity. 
Ensure that — across the institution — they are 
hearing simple, unified recommendations for 
how to move their courses into a remote 
format. 

không trang bị được máy tính xách tay cho mỗi 
thành viên. 

Một số giảng viên không được tiếp cận công 
nghệ thích hợp để giảng dạy từ xa một cách 
hiệu quả. Nhiều giảng viên thậm chí chưa bao 
giờ giảng dạy một khóa học trực tuyến. Trong 
khi đó, một số có thể thấy lạ lẫm với Hệ thống 
quản lý học tập (LMS) của nhà trường. 

Chúng ta có thể làm gì? 

Cung cấp hỗ trợ trực tiếp và ngoài giờ làm việc 
thông thường cho đội ngũ giảng viên đang chuyển 
đổi phương thức giảng dạy các khóa học của họ. 

Hỗ trợ trực tiếp được hiểu là hỗ trợ đơn giản, 
dễ tiếp cận, trong đó người hỗ trợ hiểu rõ khó 
khăn của giảng viên và luôn sẵn sàng trợ giúp. 
Đây chính là thời điểm tạm gác lại mọi vấn đề 
khác để hỗ trợ đội ngũ giảng viên. Một số 
khuyến nghị cụ thể bao gồm: 

 Bố trí các phòng hỗ trợ mở, trực tuyến để 
giảng viên có thể tham gia và được hỗ trợ 
ngay lập tức với các vấn đề họ gặp phải, 

 Tổ chức thường xuyên các hội thảo trực 
tuyến về những nội dung cơ bản và chủ đề 
cụ thể (LSU Online đang cung cấp chương 
trình đào tạo cơ bản cho giảng viên hằng 
ngày vào các khung giờ: 10 giờ sáng, 2 giờ 
chiều và 5 giờ chiều), 

 Sắp xếp khung giờ hỗ trợ kéo dài vào các 
buổi tối và cuối tuần (LSU Online có đội 
ngũ thiết kế trải nghiệm học tập sẵn sàng 
hỗ trợ trực tiếp từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối 
hàng ngày và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối vào 
cuối tuần). 

Đưa ra khuyến nghị giảng dạy cụ thể, nhất quán 

Ngoài cơ chế giám sát, nhiều giảng viên có thể 
không có kinh nghiệm với các lựa chọn đánh 
giá trực tuyến khác nhau để đảm bảo tính 
trung thực trong học tập. Cần đảm bảo rằng - 
trong mỗi cơ sở giáo dục - giảng viên được 
cung cấp các khuyến nghị đơn giản, nhất quán 



Go with the lowest tech possible. 

Now is not the time to record hours of lecture 
capture (honestly, we would never want to do 
that anyways, but especially not now). We 
don’t want to rely on mechanisms that assume 
a level of technical preparedness on behalf of 
the students. Instead of doing a PowerPoint 
with voice-over, just post your slide deck with 
the notes. Keep it simple and keep it low tech. 

về cách thức chuyển sang mô hình giảng dạy 
từ xa các khóa học của họ. 

Lựa chọn công nghệ đơn giản nhất có thể. 

Đây không phải là thời điểm phù hợp để đánh 
giá số giờ giảng dạy (thành thật mà nói, chúng 
tôi không bao giờ muốn thực hiện điều đó, đặc 
biệt là vào thời điểm hiện tại). Chúng ta không 
nên dựa vào những cơ chế đánh giá trình độ 
kiến thức kỹ thuật của giảng viên. Thay vì sử 
dụng PowerPoint kèm lời thuyết minh, giảng 
viên chỉ cần đăng tải bài trình chiếu kèm nội 
dung ghi chú. Thực hiện mọi thứ đơn giản và 
luôn áp dụng công nghệ thấp nhất có thể. 
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Everything is Not Solved with Zoom and 
Remote Proctoring 
Mọi vấn đề không được giải quyết chỉ bằng công 
cụ Zoom và giám sát từ xa 

If a faculty member were working directly with a 
learning experience designer (LXD) or 
instructional designer to create an online course, 
that LXD would never recommend that the faculty 
member conduct live lectures of significant length 
that they then post those online. It’s not something 
we do. 

 

 
There is significant data explaining how students 
stop watching a video after 6-10 minutes. An LXD 
would instead work with the faculty member to 
understand what the content delivery 
mechanisms are and recommend a variety of 
media types best suited to the content — articles, 
videos, interactives, animations, and even micro-
lectures (they have their place!). 

But because of the pandemic, we are instead 
recommending that faculty consider the simplest 
way to deliver information in the online course 
(back to that broadcast mentality). 

 
I am a huge fan of Zoom myself, but I use it as an 
interactive technology, not primarily as an 
information-delivery technology. We need to 
ensure that students in homes without a lot of 
bandwidth aren’t then further disadvantaged by 
being unable to access a lecture livestream taking 
place during a specific 90-minute timeframe., 
particularly when it seems like everyone else in 
the world is doing it at exactly the same time. 

Nếu giảng viên đang làm việc trực tiếp với 
một chuyên gia thiết kế trải nghiệm học tập 
(LXD) hoặc chuyên gia thiết kế chương trình 
học tập khi xây dựng một khóa học trực 
tuyến, LXD sẽ không bao giờ khuyến nghị 
giảng viên thực hiện các bài giảng trực tiếp 
quá dài trước khi đăng bài giảng lên các nền 
tảng trực tuyến. Đó không phải là cách 
chúng ta cần làm. 

Nhiều dữ liệu đánh giá cho thấy, sinh viên 
ngừng xem video hướng dẫn của giảng viên 
chỉ sau 6-10 phút. Thay vào đó, LXD sẽ cùng 
giảng viên phân tích các phương thức 
truyền tải nội dung và đề xuất cách thức 
trình bày phù hợp nhất với từng nội dung 
cụ thể - bài viết, video, hoạt động tương tác, 
hình ảnh hoạt họa và thậm chí cả bài giảng 
ngắn. 

Trong tình hình đại dịch, chúng tôi khuyến 
nghị giảng viên nên cân nhắc phương thức 
đơn giản nhất để truyền tải thông tin trong 
khóa học trực tuyến (bao gồm giảng dạy 
theo mô hình bài giảng một chiều). 

Bản thân tôi luôn thích sử dụng Zoom, 
nhưng tôi chỉ sử dụng nó như một công 
nghệ tương tác, không phải là một công 
nghệ truyền tải thông tin. Chúng tôi mong 
muốn rằng, khi đã phải học tập ở nhà và tốc 
độ internet chỉ ở mức độ trung bình, sinh 
viên vẫn có thể tiếp cận bài giảng được phát 
trực tiếp trong một khoảng thời gian cụ thể 
kéo dài 90 phút, đặc biệt là khi nhiều sinh 



 

Likewise, proctoring is not the only way to ensure 
academic integrity. 

 

Though now is also not the time to engage in rich 
professional development around formative and 
summative engagement strategies. It is the time to 
provide tips and tricks for other ways to assess 
student learning. We need to shift the 
conversation from “How can we be sure that’s the 
same student and they’re not cheating?” to “How 
can we ensure that the student of record can 
actually meet the course objectives?” 

 
 
 
 
 

There is a place for proctoring in this change, to be 
sure, but remote proctoring is not the only way to 
achieve this. Create quick recommendations with 
those alternatives for faculty. If you’re worried 
about student access to technology, the only thing 
that’s going to make that more fun is if you have 
students who can’t get to a testing center and who 
also don’t have a functioning webcam. 

viên khác cũng đã thực hiện truy cập vào 
cùng thời điểm để học trực tuyến. 

Tương tự như vậy, giám sát không phải là 
cách duy nhất để đảm bảo tính trung thực 
trong học tập. 

Đây không phải thời điểm phù hợp để nâng 
cao chuyên môn về các chiến lược đánh giá 
quá trình và đánh giá tổng kết. Giảng viên 
cần được cung cấp những khuyến nghị cụ 
thể để đánh giá việc học của sinh viên. Thay 
vì đặt câu hỏi “Làm sao chúng ta có thể chắc 
chắn rằng, người học trực tuyến chính là 
sinh viên của nhà trường và các em không 
thực hiện hành vi gian dối khi học tập từ 
xa?”, chúng ta nên tập trung trả lời câu hỏi 
“Bằng cách nào chúng ta có thể đảm bảo 
rằng, sinh viên nhà trường thực sự đáp ứng 
các mục tiêu khóa học?” 

Việc giám sát sinh viên chắc chắn sẽ vẫn 
cần thiết, nhưng giám sát từ xa không phải 
là cách duy nhất để thực hiện nhiệm vụ 
này. Các khuyến nghị cụ thể kèm giải pháp 
thay thế cần được cung cấp cho giảng viên. 
Khi bạn lo lắng về khả năng sử dụng công 
nghệ của sinh viên, điều duy nhất khiến 
mọi thứ trớ trêu hơn là khi sinh viên của 
bạn không để di chuyển đến địa điểm đánh 
giá và cũng không có webcam để đánh giá 
từ xa. 

 

  



If It Isn’t Working, Fix It 
Hãy tìm giải pháp khắc phục cho mỗi vấn đề phát 
sinh 
There are two different applications of this 
recommendation. 

First, you’re going to need to scramble to 
figure out some technical things. There might 
be limitations with contracts, specific access 
to remote drives or other issues. Whatever it 
is, figure it out and figure it out fast. Faculty 
and students need us. 

Secondly, everything is your job. If someone 
calls you with an IT question, coordinate it, 
get it solved, close the loop. Same thing with 
a faculty or a student question. We are in “fix 
it” mode. Round up the troops, coordinate, 
and use the great talent that exists across 
every campus. This is not an 8 AM to5 PM 
world. Get used to working bizarre hours and 
encourage your teams to pace themselves 
across those hours. You’ll find you have folks 
who would prefer to work during Saturday 
and Sunday because they’re also suddenly 
homeschooling their four children. 

Khuyến nghị này có hai hướng áp dụng khác 
nhau. 

Thứ nhất, bạn sẽ cần tập trung khắc phục 
một số vấn đề liên quan đến công nghệ. Đó 
có thể hạn chế về khả năng liên lạc, khả năng 
truy cập từ xa vào các file dữ liệu hoặc các 
vấn đề khác. Dù đó là vấn đề gì, bạn phải 
nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục. Giảng 
viên và sinh viên cần được chúng ta hỗ trợ. 

Thứ hai, mọi vấn đề đều thuộc phạm vi 
nhiệm vụ của bạn. Nếu ai đó gọi cho bạn để 
được trợ giúp về CNTT, hãy cùng họ giải 
quyết triệt để vấn đề đó. Bạn cũng cần thực 
hiện điều tương tự khi tiếp nhận vấn đề từ 
giảng viên hoặc sinh viên. Chúng ta luôn 
phải sẵn sàng khắc phục mọi vấn đề phát 
sinh. Tập hợp, phối hợp và sử dụng những 
con người tài năng trong mỗi trường học. 
Thời gian làm việc hiện tại không phải là từ 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hãy quen với việc 
giải quyết vấn đề ngoài giờ hành chính và 
khuyến khích thành viên nhóm khi làm việc 
trong khung thời gian đó. Bạn sẽ nhận thấy 
các thành viên nhóm cũng quen làm việc vào 
thứ 7 và chủ nhật bởi vì họ cũng bắt đầu phải 
dạy con nhỏ của họ tại nhà. 

Phone a Friend 
Trao đổi với bạn bè qua điện thoại 
Don’t try to solve any of this in a vacuum. As 
we were researching different models, I 
reached out to several folks in the field to see 
if I could get some answers to questions that 
I had never needed to ask from an 
accreditation standpoint. 

Đừng cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề. Khi 
chúng tôi đang nghiên cứu các phương thức 
học tập khác nhau, tôi đã tìm đến một số 
người bạn của mình trong lĩnh vực này để 
được tư vấn trong một số vấn đề mà tôi chưa 



These are extraordinary times. We can lean 
into them by being with each other (or 
rather, at least 6 ft. away from each other) 
and sharing common practices to ensure our 
collective confidence in our operations. 

từng phải xem xét trên quan điểm kiểm định 
chất lượng. 

Đó là khoảng thời gian đặc biệt. Dựa vào 
kiến thức chuyên môn của họ, chúng ta có 
thể cùng nhau (duy trì khoảng cách tối thiểu 
6 feet) và chia sẻ các phương thức thực hành 
chung để tự tin thực hiện các hoạt động 
giảng dạy. 

 

Accreditation 
Kiểm định chất lượng 
There are a bunch of accreditation concerns 
surrounding the transition to remote 
learning, including (among many other 
things): 

 Mapping the length of the semester 
 Tracking participation 
 Communicating what RSI is to hundreds 

of faculty who may not have taught 
online before 

 Figuring out who pays for remote 
proctoring 

There’s even a situation wherein teaching 
hospitals are no longer having nursing 
students interact with patients in the same 
way because they don’t have the required 
personal protective equipment (PPE), like 
masks and gowns, for the students. 

Go ahead and call your accrediting agency, 
but also coordinate with others in your 
situation. If multiple institutions need to 
adopt an adjusted practice, moving forward 
together with a standard workaround is a 
better option than going at it alone. 

Việc chuyển sang mô hình học tập từ xa làm 
phát sinh rất nhiều quan ngại về kiểm định 
chất lượng, bao gồm: 

 Định hướng thời gian học tập của học 
kỳ 

 Theo dõi mức độ tham gia học tập 
 Cung cấp thông tin về RSI cho hàng 

trăm giảng viên chưa từng giảng dạy 
trực tuyến 

 Xác định rõ ai sẽ chi trả chi phí cho việc 
giám sát từ xa 

Thậm chí, trong một số trường hợp, sinh viên 
tại các bệnh viện thực hành phải tương tác 
với bệnh nhân theo một cách mới vì họ 
không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ 
cá nhân (PPE) cần thiết như khẩu trang và 
quần áo bảo hộ. 

Hãy chủ động liên hệ với tổ chức kiểm định 
chất lượng của bạn, đồng thời phối hợp với 
các bên liên quan trong môi trường làm việc 
của bạn. Nếu nhiều cơ sở giáo dục mong 
muốn áp dụng một phương thức riêng, hãy 
cũng nhau xây dựng một giải pháp thống 
nhất để cùng triển khai, thay vì áp dụng độc 
lập. 



Vendors: The Good, The Bad, And The 
Ugly 
Nhà cung cấp dịch vụ: Thượng vàng hạ cám 
The partners that we use for proctoring and 
synchronous web conferencing both reacted 
amazingly when this shift happened. We 
were already concluding negotiations on 
pricing for a remote proctoring solution, and 
our partner immediately started working 
with our on-campus team to manage the 
logistics behind multiple models at scale (for 
a campus community that was not used to 
online test-taking). 

On the other end of that spectrum are the 
many vendors reaching out directly to faculty 
with their “free” product — typically some 
sort of courseware, web conferencing, or 
proctoring — and offering to “help” with our 
transition. 

To those vendors I say: Please. Stop. 
Helping. 

If those vendors were smart, they would 
instead reach out to institutions with which 
they already have relationships and deepen 
them by providing more support and 
services. Wasting my time, my staff’s time, 
and our faculty’s time by promising 
solutions to problems we’ve already solved 
with our existing infrastructure is 
frustrating, takes us away from our core 
work, and makes me feel less inclined to use 
that vendor in the future. 

Tổ chức đối tác mà chúng tôi sử dụng để 
giám sát và thực hiện hoạt động giảng dạy 
trên nền tảng web đều cung cấp dịch vụ chất 
lượng trong quá trình chuyển tiếp này. Ngay 
sau khi hai bên đàm phán xong chi phí sử 
dụng giải pháp giám sát từ xa, tổ chức đối tác 
của chúng tôi đã ngay lập tức bắt đầu phối 
hợp với đội ngũ nhân sự của nhà trường 
chúng tôi để quản lý khâu hậu cần hỗ trợ 
nhân rộng các mô hình học tập (đối với đội 
ngũ nhân sự không có kinh nghiệm thực hiện 
đánh giá trực tuyến). 

Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp dịch vụ cũng 
cố gắng tiếp cận trực tiếp các giảng viên để 
giới thiệu sản phẩm “miễn phí” của họ - 
thông thường là phần mềm hỗ trợ giảng dạy, 
hội thảo trên nền tảng web hoặc giám sát từ 
xa - và đề nghị “hỗ trợ” giảng viên trong quá 
trình chuyển tiếp. 

Với tôi, những nhà cung cấp đó: Hãy. 
Ngừng. Đề nghị Hỗ trợ. 

Nếu họ thực sự có chuyên môn và dịch vụ 
hoàn hảo, họ nên tìm đến các cơ sở giáo dục 
mà họ quen biết để tăng cường dịch vụ, hỗ 
trợ và mối quan hệ. Việc lãng phí thời gian 
của cá nhân tôi, nhân viên và giảng viên nhà 
trường với các giải pháp tiềm năng cho 
những vấn đề mà chúng tôi đã khắc phục 
được dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có khiến 
chúng tôi thực sự khó chịu, mất tập trung 
trong các nhiệm vụ cốt lõi của nhà trường và 
không có thiện cảm để sử dụng nhà cung cấp 
đó trong tương lai. 

 



In Conclusion: It’s Only March 
Tóm lại: Bây giờ mới chỉ là tháng 3 
My final recommendation during this 
extraordinary time is that we need to pace 
ourselves. Be as flexible as you can with your 
team. Our ability to provide support for 
students and faculty starts and ends with our 
teams and our talent. They are also going 
through a lot right now. We don’t know for 
how long this will upend daily life. 

Take care of your own physical and mental 
health as well. 

You’re going to need it. 

Trong giai đoạn này, khuyến nghị cuối cùng 
của tôi là thực hiện chắc chắn từng hoạt động 
của bạn. Hãy linh hoạt trong phạm vi có thể 
với đội ngũ nhân sự của bạn. Mức độ hỗ trợ 
sinh viên và giảng viên đều phụ thuộc vào 
đội ngũ nhân sự và những con người tài năng 
bạn có. Bản thân họ cũng đang gặp nhiều khó 
khăn vào thời điểm này. Chúng ta không biết 
tình hình này sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong bao 
lâu. 

Mỗi người cần tự giữ gìn sức khỏe của bản 
thân, cả thể chất và tinh thần. 

Đó là cơ sở để bạn vượt qua giai đoạn dịch 
bệnh này. 

 

 


