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NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đề xuất nguyên tắc sử dụng phối hợp thí nghiệm, thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm 

trên máy vi tính trong dạy học vật lí phổ thông; 

- Đề xuất quy trình 8 bước sử dụng phối hợp giữa thí nghiệm, thí nghiệm tự tạo và thí 

nghiệm trên máy vi tính trong dạy học vật lí phổ thông; 

- Đề xuất danh mục thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm trên máy vi tính để phối hợp với 

một số thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học vật lí 10 trung học phổ thông; 

- Thiết kế 10 tiến trình dạy học cụ thể trên cơ sở phân tích điều tra thực trạng, tìm hiểu 

chương trình Vật lí 10 trung học phổ thông - phần Nhiệt học, và kết hợp với việc vận 

dụng quy trình sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm. 
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SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF PHD THESIS 
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New conclusions of Phd thesis  

- Propose the principles for combination of experiments, includes: didactics 
experiments, hands-on experiments and computer-aided experiments in 
teaching physics; 

- Propose process (8 steps) using combination of experiments, includes: didactics 
experiments, hands-on experiments and computer-aided experiments in 
teaching physics; 

- Proposed list of hands-on experiments and computer-aided experiments to 
combine of didactics experiments in teaching Thermal physics (grade 10); 

- Design 10 lesson plans based on the analysis of the current state of affairs, 
investigate Thermal physics (grade 10), and incorporate the process of 
combination of experiments. 
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