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E-LEARNING VÀ GNOMIO.COM 
ThS. Lê Thị Tuyết Minh 

I. Mở đầu 
Trong khoảng hai thập niên qua, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, E-
learning (dạy học trực tuyến) ra đời là một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một 
xu thế tất yếu của thời đại, đã và đang bùng nổ ở các quốc gia đã phát triển và đang phát 
triển. E-learning cũng khá phổ biến ở Việt Nam, và Moodle được sử dụng nhiều nhất để 
xây dựng e-learning. Tuy nhiên việc sử dụng Moodle có khó khăn là giảng viên phải dựa 
vào quản trị mạng của nhà trường để host trang web của mình, như vậy sẽ rất nặng nề cho 
hệ thống mạng của nhà trường và nếu nhà trường không hỗ trợ thì giảng viên hầu như 
không thực hiện được.Tuy nhiên, hiện nay giảng viên không cần dựa vào quản trị mạng 
của nhà trường nữa mà có thể tạo ra các trang e-learning của riêng mình vô cùng dễ dàng 
và hoàn toàn miễn phí với Gnomio.com. Trong bài viết này người viết xin giới thiệu về 
Gnomio.com cũng như đề cập đến sự cần thiết của việc thực hiện e-learning đối với môn 
Tiếng Anh ở trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 

II. E-learning trên thế giới và ở Việt Nam 
E-learing phát triển mạnh ở các quốc gia phát triển, mạnh nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Tại 
Mỹ, e-learning đã nhận được sự ủng hộ và các chính sách trợ giúp của chính phủ ngay từ 
cuối những năm 90, có khoảng 80% trường Đại học sử dụng phương pháp đào tạo trực 
tuyến, với khoảng 35% các chứng chỉ trực tuyến được chính thức công nhận. Tại châu Á, 
e-learning đang phát triển nhanh chóng. Tại Singapore, khoảng 87% trường Đại học sử 
dụng phương pháp đào tạo trực tuyến. Nhật Bản là nước có ứng dụng e-learning nhiều 
nhất so với các nước khác trong khu vực. 

Tại Việt Nam, vào khoảng năm 2002 trở về trước, các tài liệu về e-learning không nhiều. 
Trong hai năm 2003-2004, việc nghiên cứu e-learning ở Việt Nam đã được nhiều đơn vị 
quan tâm hơn. Các hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin và giáo dục đều có đề cập 
nhiều đến vấn đề e-learning: Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo ĐHQGHN năm 2000, 
Hội nghị giáo dục đại học năm 2001, các Hội thảo khoa học quốc gia về nghiên cứu phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT/RDA 2/2003 & 9/2004, Hội thảo 
khoa học “Nghiên cứu và triển khai E-Learning” do Viện công nghệ thông tin 
(ĐHQGHN) và khoa Công nghệ thông tin (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp tổ chức 
đầu tháng 3/2005 là hội thảo khoa học về e-learning đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam .  
Việt Nam đã gia nhập mạng E-Learning châu Á (Asia E-Learning Network –AEN, 
www.Asia-e-learning.net) với sự tham gia của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học – 
Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa, Bộ Bưu Chính Viễn Thông… và e-learning thu 
hút sự quan tâm của nhiều trường đại học và các tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh 
vực e-learning đã ra đời. Các trường đại học ở Việt Nam cũng đã nghiên cứu và triển 
khai e-learning. Một số đơn vị đã bước đầu triển khai các phần mềm hỗ trợ đào tạo và 
cho các kết quả khả quan: Đại học Công nghệ, Viện Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc 
gia Hà Nội), Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Học viện 
Bưu chính - Viễn thông,... Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục & Đào tạo đã triển khai cổng 
E-learning (http://el.edu.net.vn/) nhằm cung cấp một cách có hệ thống các thông tin E-
learning trên thế giới và ở Việt Nam. Bên cạnh đó, một số công ty phần mềm ở 
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Việt Nam đã tung ra thị trường một số sản phẩm hỗ trợ đào tạo như các phần mềm tạo bài 
giảng điện tử, các phần mềm quản lý học sinh ... góp phần thúc đẩy sự phát triển e-
learning ở Việt Nam. 

III. Sự cần thiết của E-learning đối với môn tiếng Anh ở trường Đại học Kinh Tế 
TP. HCM 
Ở trường Đại học Kinh tế TP. HCM, bộ môn Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên chia 
làm 4 học phần, mỗi học phần 3 chỉ (45 tiết). Với thời lượng học ít như vậy, hầu như sinh 
viên không thể phát triển đầy đủ 4 kỹ năng ngôn ngữ. Do vậy người viết nghĩ rằng việc 
triển khai e-learning là yêu cầu cần thiết và tất yếu trong xu thế phát triển của xã hội hiện 
nay, và việc này càng thiết yếu hơn khi sắp tới khoa Ngoại ngữ có thêm sinh viên chuyên 
ngữ Anh. Đối với hệ Chất lượng cao, trong đầu năm tới sẽ được học thêm chương trình 
EDO (English Discoveries Online) nhưng việc này khá tốn kém và các sinh viên của các 
hệ khác vẫn chưa có được chương trình e-learning nào. Hơn nữa, EDO phát triển 4 kỹ 
năng chung chung chứ không tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc thi 
TOEIC theo chuẩn đầu ra mà sinh viên bắt buộc phải có khi tốt nghiệp. Trong quá trình 
giảng dạy, giảng viên cũng cần cung cấp thêm những tài liệu, bài giảng hỗ trợ…cũng như 
giao và nhận assignments cho sinh viên, đặc biệt là các file video/ âm thanh có dung 
lượng lớn thì việc thực hiện qua email là rất khó. Do vậy, việc có sẵn một trang web cho 
việc thực hiện e-learning là rất hữu ích đối với giảng viên. 

IV. Thông tin chung về Gnomio.com 
Thông thường, hệ thống E-learning sẽ được tích hợp vào portal của trường học nên sẽ rất 
nặng nề cho hệ thống mạng của trường và các trường thường hạn chế số lượng trang web 
e-learning của mỗi giảng viên. Ưu điểm của Gnomio.com như đã đề cập trong phần giới 
thiệu là người dùng không cần tìm host cho trang e-learning của mình. Giảng viên chỉ cần 
đăng kí hoàn toàn miễn phí và sau khi tạo xong là trang e-learning sẵn sàng hoạt động 
ngay không giới hạn số lượng người dùng và khóa học. Giảng viên cũng có thể tạo ra 
nhiều trang web như mình muốn mà không cần phải phụ thuộc vào hệ thống mạng của 
trường. Gnomio.com dựa trên nền Moodle nên thao tác rất giống việc thiết kế một trang 
e-learning trên Moodle. Gnomio.com hiện đang host trên 10.000 trang Moodle.Do 
Gnomio.com hoạt động dựa vào quảng cáo nên người dùng phải chịu quảng cáo xuất hiện 
trên trang web của mình. Nếu không muốn quảng cáo xuất hiện, người dùng phải chịu 
một số tiền là 15 € cho 1 tháng, 40 € cho 3 tháng,  125 € cho một năm. Cũng cần lưu ý 
rằng một trang web sẽ tự động mất nếu sau 30 ngày không có người truy cập vào (chỉ 1 
tuần nếu site trống) để nhường chỗ cho những website khác. Tuy nhiên có thể backup 
trang web đã mất, nếu không, trang web sẽ bị mất vĩnh viễn sau 3 tháng nữa. 

V. Việc sử dụng Gnomio.com ở Việt Nam 
Một số giảng viên ở Việt Nam đã sử dụng Gnomio trong việc giảng dạy của mình, dùng 
lảm công cụ hỗ trợ việc dạy-học trên lớp như giao bài, chuyển tài liệu cũng như nhận bài 
tập từ sinh viên bao gồm cả hình ảnh và âm thanh một cách dễ dàng. Gnomio.com cũng 
được giới thiện trong chương trình bồi dưỡng giảng viên theo đề án 2020 của Bộ Giáo 
dục&Đào tạo. 

VI. Đề xuất 
Với những thuận lợi mà Gnomio.com đem lại, các giảng viên có thể tận dụng tiện ích 
này, tuy nhiên việc thực hiện một trang e-learning sẽ mất nhiều thời gian và công sức của 
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giảng viên. Do đó, người viết nghĩ rằng các giảng viên của Khoa Ngoại Ngữ có thể chung 
sức tạo nên các trang web chung cho 4 học phần và từ đó mỗi giảng viên sẽ tạo ra các 
trang web riêng của mình cho việc giao và nhận bài từ sinh viên mỗi lớp. Như vậy sẽ làm 
cho sinh viên tham gia vào quá trình học nhiều hơn, giúp sinh viên phát triển được các kỹ 
năng, vừa làm cho việc học trở nên thú vị hơn và hiên đại hơn theo xu hướng phát triển 
của thời đại. Để thực hiện được điều này, khối lượng công việc của giảng viên cũng tăng 
nhiều lần và cẩn có sự hỗ trợ từ phía nhà trường. 

VII. Kết luận 
E-learning đã được sử dụng rộng rãi và thành công và là xu thế tất yếu trong nền kinh tế 
tri thức. Do vậy việc thực hiện e-learning là thiết yếu để giúp sinh viên phát triển các kỹ 
năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại. Giảng viên có thể  tạo ra các 
trang e-learning của riêng mình rất dễ dàng và tiện lợi với Gnomio.com. Tuy nhiên giảng 
viên cũng cần nhớ backup khóa học của mình để tránh rủi ro. 
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