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Chương trình TESDA trực tuyến
DAVID B. BUNGALLON
Giám đốc điều hành - Viện Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng
Quốc gia, trực thuộc Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ
năng (TESDA) Philipine



Mục tiêu bài trình bày
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1. Nhu cầu GDNN trực tuyến

2. Chương trình TESDA trực tuyến

3. Chương trình TESDA trực tuyến
trong thời kỳ đại dịch

4. Các thách thức

5. Các bước tiếp theo



Tại sao cần cung cấp GDNN trực tuyến miễn phí
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Nhu cầu GDNN ngày càng tăng

Học trực tuyến giúp nâng
cao khả năng hấp thụ tri 
thức của tổ chức

Tiếp cận GDNN hạn chế ở 
các vùng nông thôn

12/05/2020
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Tại sao cần cung cấp GDNN trực tuyến miễn phí
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Tăng sự kết nối

Khiến các khóa đào tạo TESDA trở nên dễ tiếp
cận với ngày càng nhiều người dân Philippin, 
vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu

Xu hướng số hóa trong học tập
ngày càng tăng

Quan niệm dần
thay đổi

12/05/2020
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CHƯƠNG TRÌNH TESDA TRỰC TUYẾN (gọi
tắt là TOP) LÀ GÌ?

www.e-tesda.gov.ph

● Nền tảng cung cấp các khóa học trực 
tuyến đại chúng mở (MOOC) sử dụng 
hệ thống quản lý học tập (HTQLHT) mã 
nguồn mở 

● Các khóa GDNN trực tuyến miễn phí 
và tài liệu học tập có thể truy cập thông 
qua các thiết bị kết nối internet

● Tạo cơ hội kiếm việc làm, sinh kế và 
học tập suốt đời cho học sinh, thanh 
niên không đi học, người lớn thất 
nghiệp, người lao động trong nước và 
nước ngoài, và các nhà chuyên môn

● Học theo tiến độ, địa điểm và thời 
gian của riêng bạn
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http://www.e-tesda.gov.ph/


Mục tiêu của Chương trình TESDA Trực tuyến
(TOP)
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Cung cấp và
cải thiện tiếp

cận GDNN

www.e-tesd.gov.ph

Đảm bảo chất 
lượng GDNN thông 
qua các nội dung 
được chuẩn hóa 

Nâng cao khả năng 
hấp thụ tri thức của 

các cơ sở GDNN

Mở rộng các dịch vụ
TESDA ra ngoài biên 

giới - để đáp ứng 
nhu cầu kỹ năng của 

người lao động 
Philippine làm việc ở

nước ngoài
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http://www.e-tesd.gov.ph/


Một số cột mốc quan trọng
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Tăng lên 101
khóa học trực tuyến miễn phí
Các khóa có nhiều người học nhất:
- Khởi nghiệp
- Điện và điện tử
- Du lịch

Từ 4 khóa
năm 2012

Tăng lên 3triệu
tháng 5/2021

Từ 49K
người đăng ký

năm 2012



Các dự án và chương trình hiện tại
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01
Điều chỉnh Hệ thống Quản lý Học tập TOP cấp quốc
gia/đa khu vực

02 Triển khai học tập kết hợp thông qua TOP

03 Điều chỉnh việc cấp chứng chỉ Micro / Nano

Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện những việc sau:

1. Điều chỉnh Hệ thống Quản lý Học tập TOP cấp quốc gia/đa khu vực

Chúng tôi hiện đang điều chỉnh hệ thống quản lý học tập của mình để
triển khai tại nhiều khu vực nhằm tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo,
hướng tới mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận TOP. Điều này sẽ tích hợp
hơn 190 tổ chức công nghệ TESDA trên toàn quốc sử dụng nền tảng
TOP cho việc đào tạo của họ và biến các khóa MOOC trở thành chương
trình được cấp chứng chỉ của họ.

2. Triển khai học tập kết hợp

Chúng tôi muốn tối đa hóa nền tảng trực tuyến của mình để hỗ trợ việc cung
cấp các phương pháp học tập linh hoạt khác nhau cho cả người dạy và người
học, đặc biệt là cho học tập kết hợp. Chúng tôi đã tiến hành một loạt thử
nghiệm thí điểm và phản hồi của giảng viên và học viên là rất tích cực, bao
gồm cả một trong những đối tác của chúng tôi – hiện đang sử dụng TOP để
tiến hành chương trình đào tạo dành cho thanh niên không đi học.

3. Điều chỉnh việc cấp chứng chỉ Micro / Nano



Cấu trúc nội dung đào tạo của TOP được thực hiện như sau: các trình
độ được phân chia thành các mô-đun có mục tiêu học tập tương đương
với mức năng lực được quy định trong quy chế đào tạo.

Do đó, TESDA đang xem xét việc cấp chứng chỉ Micro và phát triển các
chứng chỉ Nano. Đây sẽ là sự kết hợp của GDNN dựa trên năng lực và
là biểu hiện của học tập suốt đời và rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu.



Các dự án và chương trình hiện tại
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05

04 Đảm bảo học tập trực tuyến mang tính bao trùm
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Tăng hiệu quả và hiệu suất của việc xây dựng
các khóa học

Kho tài nguyên giáo dục mở



Video trình
diễn

Các yếu tố
tương tác Hình đồ

họa

Câu đố Kiểm tra
trước/ sau
khóa học

Chứng chỉ hoàn
thành khóa học (hệ
thống tự tạo ra)

Các thành phần của TOP

Nội dung học tập
Dựa trên các chuẩn năng lực đã được ban hành

(bao gồm STEM)
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Các thành phần của TOP

Lợi ích của các video trình diễn của TOP 

● Trải nghiệm học tập thực tế. Video được 
sản xuất tại các cơ sở đào tạo thực tế và 
do các giảng viên và học viên thực hiện

● Video dựa trên các tình huống tại nơi 
làm việc

● Có thể xem lại các video trình diễn để
tập thực hành /luyện tập kỹ năng 11



Kiểm thử BetaTải câu đố lên HTQLHT, tải video lên
YouTube và HTQLHT

Xác định phạm vi/ 
đề cương khóa học

Tham vấn DNNVV Tham vấn DNNVV
Viết
lời dẫn

Tải web scrip lên
HTQLHT

Chỉnh sửa
video

Quay video

Rà soát
video

Xây dựng câu đố, bảng thông tin dạng
hình ảnh, và các yếu tố tương tác

Xác nhận của DNNVV về web scrip, video, câu
đố, các nội dung trực quan và tương tác

Tải các nội dung trực quan và
tương tác lên HTQLHT

Kiểm thử Alpha

✔ Dựa trên yêu cầu của các ngành

✔ Phù hơp
✔ Đảm bảo chất lượng 12
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Quá trình xây dựng khóa học
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Xây dựng và chia sẻ
khóa học Hỗ trợ CNTT

Hợp tác và sự tham gia của các bên liên quan

13

Triển khai và vận
động ủng hộ



TOP trong thời kỳ đại dịch

1.5tr
Người sử dụng
mới tính từ
tháng 3/2020

Là thanh niên
(18-34 tuổi)

9K
Giảng viên đã
được đào tạo
qua TOP

Số liệu thống kê trong thời kỳ đại
dịch COVID-19

65% 60%
Làphụnữ
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TOP trong thời kỳ đại dịch
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Xây dựng khóa học để
hỗ trợ các sáng kiến và
chiến lược phòng
chống đại dịch

Nâng cao năng lực cho giảng viên
GDNN: tạo điều kiện tiến hành các
buổi học từ xa và xây dựng tài liệu
học tập từ xa

Chính sách về
triển khai học tập
linh hoạt

Hỗ trợ CNTT:  sử
dụng đám mây và
nâng cấp phần mềm

Tăng cường hợp tác:
công, tư, trong nước,
quốc tế



Tư duy/quan niệm
về học tập từ xa Khoảng cách

số

Tiếp cận thị
trường mục tiêu

Một số hạn chế trong
xây dựng khóa học

(thiếu tác giả có kinh nghiệm,  
khó thiết kế nội dung học tập)

Kết nối Internet 
hạn chế ở vùng

sâu vùng xa

Kỹ năng của
giảng liên quan
đến học tập trực
tuyến và kết hợp

Nguồn ngân sách

Các thách thức
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Các bước tiếp theo
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Năng lực phù hợp

Chiến lược đa chiều và

xuyên suốt

Nguồn lực và phương pháp

linh hoạt và đáp ứng nhu cầu



Các bước tiếp theo
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Chiến lược chuyển
đổi số Tài liệu GDNN 

đáp ứng nhu cầu

Các hệ thống, khuôn
khổ và chính sách được
điều chỉnh phù hợp

Cơ sở đào tạo và giảng
viên được trang bị đầy

đủ và có năng lực

Phù hợp với các bên
liên quan và có các

cơ chế hỗ trợ
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Xin cám ơn.
nitesd.oed@tesda.gov.ph |
tesdaonlineprogram@tesda.gov.ph

(+632) 8892-6918 / TESDAOfficial @tesdaofficial

www.tesda.gov.ph

TESDA official

mailto:nitesd.oed@tesda.gov.ph
mailto:tesdaonlineprogram@tesda.gov.ph
http://www.tesda.gov.ph/
https://www.youtube.com/c/TESDAOfficial/featured?disable_polymer=1
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