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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 

Công nghiệp 4.0 đã đặt ra những yêu cầu mới đối với ngƣời lao động, do đó cũng đặt 

ra những thách thức đối với ngành giáo dục trong việc đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao nhằm đáp ứng đƣợc những đòi hỏi của xã hội và thị 

trƣờng lao động. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ƣơng Khóa XI 

nêu r : “Đổi mới căn bản toàn diện giáo d c và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế  [59]. Việc đổi mới giáo dục từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, 

nặng về lý thuyết, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục mới, chú trọng việc hình 

thành năng lực (NL), trong đó có năng lực tự học (NLTH) là một trong những định 

hƣớng cơ bản của Đảng và Nhà nƣớc ta hiện nay, qua đó phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của ngƣời học. Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao để đáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ mới là một đòi hỏi bức thiết đối ngành giáo dục trong bối cảnh hiện nay. 

Điều 5 Luật Giáo dục (2015) đã khẳng định: “Phương pháp giáo d c phải phát huy 

tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người 

học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” [46]. 

Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH) nói riêng và đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục nói chung là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục hiện 

nay. Đây là một vấn đề có tính thời sự và cấp bách đối với giáo dục nƣớc nhà. Trong 

những năm gần đây, các nhà trƣờng phổ thông đã và đang triển khai đổi mới giáo dục 

nói chung và việc đổi mới PPDH nói riêng đã đạt đƣợc kết quả nhất định. Một trong 

những định hƣớng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và 

sáng tạo, bồi dƣỡng NLTH, phát triển NL hành động, NL cộng tác làm việc của ngƣời 

học. Đó cũng là một trong những xu hƣớng quốc tế trong đổi mới giáo dục phổ thông. 

Thực trạng hiện nay cho thấy việc sử dụng các PPDH truyền thống, đặc biệt là thuyết 

trình vẫn chiếm một vị trí chủ đạo trong dạy học (DH) ở trƣờng phổ thông. Điều đó đã 

làm hạn chế việc phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh (HS) trong quá 

trình dạy học (QTDH). Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học đã 

dẫn đến sự bùng nổ thông tin khoa học, kéo theo nhu cầu tự học (TH), tự tìm hiểu để 
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hoàn thiện bản thân của ngƣời học ngày càng cao. Do đó, việc bồi dƣỡng NL nói 

chung và NLTH của HS nói riêng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong nhà trƣờng 

phổ thông hiện nay. Chỉ có TH, tự tìm kiếm tri thức bằng nhiều con đƣờng, nhiều cách 

thức khác nhau mỗi HS mới có thể tự hoàn thiện bản thân để có thể đứng vững và phát 

triển trƣớc sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của xã hội trong thế kỷ XXI. 

 TH trong thời đại kĩ thuật số trở nên vô cùng quan trọng bởi thông tin trong 

thời đại này tăng theo cấp số nhân mà khả năng tìm hiểu cũng nhƣ tốc độ học tập 

của mỗi ngƣời đều có giới hạn. Bởi vậy mà Alvin Toffler cho rằng “người mù chữ 

của thế kỷ XXI không phải là người không biết đọc, không biết viết mà là người 

không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại  [73]. Để giải quyết những 

thách thức này đòi hỏi ngƣời học phải có tƣ duy mới về cách tiếp thu kiến thức và 

kĩ năng cũng nhƣ thích ứng để theo kịp nền kinh tế tri thức. Trong thực tiễn, nhiều 

hình thức học tập cũ đã gặp phải các hạn chế nhất định. Trong bối cảnh đó, nhờ ứng 

dụng thành tựu của công nghệ vào QTDH mà hình thức DH trực tuyến (E-

Learning) đƣợc đánh giá là một hình thức học tập triển vọng, phù hợp với yêu cầu 

thời đại và là một tiến bộ của khoa học - công nghệ. Chính vì vậy tổ chức UNESCO 

đã đƣa ra khuyến cáo đối với giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của thế kỷ XXI là: 

“Học ở mọi nơi, học ở mọi lúc, học suốt đời, dạy cho mọi người với mọi trình độ 

tiếp thu khác nhau  [122]. Trƣớc khuyến cáo đó, nhiều hƣớng nghiên cứu mới 

trong giáo dục đã đƣợc quan tâm, một trong những thành tựu nổi bật nhất của 

GD&ĐT trong thời gian qua là việc kết hợp giữa DH trực tuyến (E-Learning) và 

DH giáp mặt - DH kết hợp hay Blended Learning (B-Learning). Đây là một trong 

những hình thức DH góp phần khắc phục đƣợc những hạn chế của DH trực tuyến 

và DH giáp mặt, phát huy đƣợc vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) theo hƣớng 

kích thích hứng thú học tập của HS, đáp ứng nhu cầu cá nhân, phát triển đa trí tuệ 

và khuyến khích học tập kiến tạo của HS. Ngoài ra, hình thức học tập có sự hỗ trợ 

của E-Learning còn góp phần rèn luyện khả năng TH, học từ xa và học suốt đời cho 

HS. DH là một hoạt động mà trong đó bao gồm hoạt động dạy và hoạt động học. 

Do đó, để nâng cao chất lƣợng DH, bên cạnh việc đổi mới PPDH của giáo viên 

(GV), HS phải không ngừng học tập, nâng cao NLTH và trong xu hƣớng hiện nay, 

một trong những cách tốt nhất là TH, nhất là tham gia TH trực tuyến. 
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 Quang hình học là một phần quan trọng trong Chƣơng trình Vật lí phổ thông. 

Kiến thức về Quang hình học rất đa dạng và phong phú với nhiều hiện tƣợng tự nhiên 

có liên quan, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống với nhiều kiến thức thực tế 

nhƣng cũng có kiến thức lại trừu tƣợng khó tiếp thu đối với HS. Với hình thức DH 

trực tuyến truyền thống, kiến thức chỉ truyền thụ theo một chiều, tài liệu đƣợc tìm 

kiếm chủ yếu ở thƣ viện, sách vở…, thí nghiệm vật lí đƣợc biểu diễn ở lớp với thời 

gian quan sát hạn chế là một trong những khó khăn không nhỏ đối với HS. Với sự hỗ 

trợ của CNTT trong DH sẽ góp phần khắc phục đƣợc những khó khăn trên. Đồng thời, 

phát huy khả năng TH, tự tìm kiếm kiến thức và phát triển NLTH của HS, qua đó góp 

phần nâng cao đƣợc chất lƣợng DH Vật lí ở trƣờng phổ thông. 

 Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng CNTT vào DH 

nói chung và DH E-Learning nói riêng. Thực tiễn đã chứng tỏ việc đổi mới PPDH hoặc 

chỉ nghiên cứu đổi mới DH giáp mặt cũng nhƣ DH E-Learning nói chung chƣa phải là 

một giải pháp hoàn hảo, bởi mỗi hình thức DH riêng lẽ đều có những hạn chế nhất định. 

Do đó, một vấn đề đƣợc các nhà nghiên cứu quan tâm là làm sao để tận dụng các ƣu 

điểm và khắc phục những hạn chế của các hình thức DH khác nhau. Trƣớc yêu cầu đó, 

hình thức DH kết hợp giữa DH trực tuyến với DH giáp mặt (DH kết hợp - Blended 

Learning) ra đời và đã trở thành một trong những xu hƣớng trong đổi mới DH hiện nay. 

Tuy nhiên, cho đến nay, theo hiểu biết của ngƣời nghiên cứu chƣa có một công trình hay 

luận án nào nghiên cứu vấn đề bồi dƣỡng NLTH của HS theo hƣớng kết hợp E-Learning 

với DH giáp mặt trong DH phần Quang hình học Vật lí 11. 

 Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Bồi dưỡng 

năng lực tự học của học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học 

Vật lí 11”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Xây dựng tiến trình tổ chức DH B-Learning theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của 

HS và vận dụng vào DH phần Quang hình học Vật lí 11. 

3. Giả thuyết khoa học 

 Nếu xây dựng tiến trình tổ chức DH B-Learning theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH 

của HS và vận dụng vào DH Vật lí sẽ góp phần bồi dƣỡng NLTH của HS, qua đó nâng 

cao hiệu quả DH Vật lí ở trƣờng phổ thông. 
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4. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Hoạt động dạy và học theo B-Learning phần Quang hình học Vật lí 11. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH theo B-Learning trong DH phần 

Quang hình học Vật lí 11. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về NL, NLTH và DH theo B-Learning cho HS trung 

học phổ thông (THPT); 

 - Nghiên cứu xây dựng khung NLTH của HS THPT; 

 - Đề xuất các hình thức DH theo B-Learning; 

 - Đề xuất các mức độ kết hợp DH theo B-Learning; 

 - Nghiên cứu thực trạng DH Vật lí ở trƣờng phổ thông theo hƣớng tiếp cận NL 

nói chung và NLTH của HS nói riêng; 

 - Nghiên cứu nội dung, chƣơng trình sách giáo khoa (SGK) phần Quang hình học 

Vật lí 11. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức DH phần Quang hình 

học Vật lí 11. Nghiên cứu điều tra thực trạng TH môn Vật lí của HS THPT nói chung 

và phần Quang hình học nói riêng; 

 - Xây dựng website TH theo B-Learning và vận dụng vào DH nhằm bồi dƣỡng 

NLTH của HS trong DH phần Quang hình học Vật lí 11; 

 - Thiết kế tiến trình DH một số kiến thức phần Quang hình học Vật lí 11 theo B-

Learning thể hiện qua một số giáo án cụ thể; 

 - Thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) để đánh giá tính khả thi của đề tài. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

 - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc, các chỉ thị của Bộ 

GD&ĐT về vấn đề đổi mới PPDH, nâng cao chất lƣợng giáo dục hiện nay ở nhà 

trƣờng phổ thông. Nghiên cứu các tài liệu (sách, báo, tạp chí…) về vấn đề phát triển 

NLTH của HS trong DH nói chung và DH Vật lí nói riêng. 

 - Nghiên cứu cơ sở lý luận của B-Learning và DH Vật lí theo hƣớng tiếp cận NL 

nói chung và NLTH của HS nói riêng.  

 - Nghiên cứu nội dung, chƣơng trình SGK Vật lí 11 và các tài liệu liên quan.
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7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Phƣơng pháp điều tra 

- Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát thực trạng TH của HS nói chung và TH môn Vật 

lí của HS nói riêng với 2 mẫu phiếu dành cho GV giảng dạy môn Vật lí và HS THPT; 

Tìm hiểu về thực trạng DH giáp mặt trong bồi dƣỡng NLTH của HS của GV và vận 

dụng B-Learning trong TH cho HS; 

 - Sử dụng phiểu hỏi để khảo sát ý kiến HS sau quá trình TNSP; 

 - Xin ý kiến chuyên gia…; 

- Lấy ý kiến GV và HS trong quá trình khảo sát thực trạng và sau khi tiến hành 

thực nghiệm (TN) để lấy thông tin bổ sung, làm r  thêm vấn đề cần nghiên cứu. 

 Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm: Tiến hành quan sát một số giờ dạy của GV 

Vật lí và HS THPT để lấy thông tin phục vụ cho đánh giá thực trạng và bổ sung cho 

kết quả nghiên cứu TN. 

 Phƣơng pháp TNSP: Tiến hành TNSP ở các trƣờng THPT có đối chứng (ĐC) 

để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của tiến trình tổ chức DH, biện pháp bồi dƣỡng, 

khung NLTH đã xây dựng. Từ đó, đánh giá một cách khách quan về tiến trình, biện 

pháp, khung NLTH đã xây dựng. 

 Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp: Nghiên cứu một số HS trong lớp TN 

sau khi tham gia vào quá trình TH theo các hình thức B-Learning để đánh giá mức 

NLTH của mỗi HS. 

7.3. Nhóm phương pháp, công cụ đánh giá năng lực và thống kê toán học 

Sử dụng Rubric và đánh giá hồ sơ học tập (HsHT) để đánh giá NLTH của HS và 

thống kê toán học để xử lý số liệu thu thập đƣợc nhằm phân tích, xử lý kết quả TNSP 

nhằm khẳng định tính khả thi của đề tài luận án. 

8. Những đóng góp mới của luận án  

8.1. Những đóng góp về mặt lí luận 

- Hệ thống, phát triển và làm r  thêm lý luận về NL, NLTH, B-Learning và bồi 

dƣỡng NLTH theo B-Learning; các hình thức TH; các hình thức DH và mức độ kết hợp 

theo B-Learning; 

- Đề xuất đƣợc quy trình xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning gồm 

có: định nghĩa NLTH của HS theo B-Learning, NL thành tố của NLTH, các chỉ số 
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hành vi, tiêu chí chất lƣợng và gán điểm cho các mức độ đạt đƣợc của từng chỉ số hành 

vi tƣơng ứng; 

- Đề xuất đƣợc ba biện pháp bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning; 

- Đề xuất đƣợc tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo 

B-Learning. 

8.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn 

- Đã điều tra, khảo sát và đánh giá đƣợc thực trạng DH nói chung, thực trạng của 

việc bồi dƣỡng NLTH trong DH Vật lí ở trƣờng THPT. Qua đó, luận án đã chỉ ra đƣợc 

nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết; 

- Đã thiết kế 03 tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo 

B-Learning phần Quang hình học Vật lí 11 (Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn phần, 

Lăng kính) và sử dụng những tiến trình đó để giảng dạy trong quá trình TNSP của đề 

tài luận án; 

- Đã xây dựng đƣợc trang Vatly-blearning Quang hình học tại địa chỉ vatly-

blearning.net với 9 bài giảng đƣợc đồng bộ hóa, 134 câu hỏi trắc nghiệm và 14 bài tập 

tự luận thuộc phần Quang hình học Vật lí 11. Đặc biệt với túi HsHT điện tử, HS lƣu trữ 

bài học, công thức dƣới dạng số hóa, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm có 4 chƣơng: 

Chƣơng 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chƣơng 2. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc bồi dƣỡng năng lực tự học của 

học sinh theo B-Learning 

Chƣơng 3. Tổ chức dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh 

theo B-Learning phần Quang hình học Vật lí 11 

Chƣơng 4. Thực nghiệm sƣ phạm 

http://www.vatly-blearning.net/
http://www.vatly-blearning.net/
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Các nghiên cứu về năng lực và năng lực tự học 

1.1.1. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới 

 NL là một phạm trù đƣợc bàn đến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dƣới 

góc độ tâm lý học, NL trở thành đối tƣợng nghiên cứu chuyên sâu trong các công trình 

của F. Ganton, P. A. Rudich, Cosmovici, A. N. Leonchiev. Trong nghiên cứu của mình, 

F. Ganton cho rằng NL có những biểu hiện nhƣ tính nhạy bén, chắc chắn, sâu sắc và dễ 

dàng trong quá trình lĩnh hội một hoạt động nào đó. Ngƣời có NL là ngƣời đạt hiệu suất 

và chất lƣợng hoạt động cao trong các hoàn cảnh khách quan và chủ quan nhƣ nhau. NL 

gắn bó chặt chẽ với tính định hƣớng chung của nhân cách (dẫn theo [41]). Theo P. A. 

Rudich, NL đó là tính chất tâm sinh lý của con ngƣời chi phối quá trình tiếp thu các kiến 

thức, kĩ năng và kĩ xảo cũng nhƣ hiệu quả thực hiện một hoạt động nhất định (dẫn theo 

[41]). NL của con ngƣời không chỉ là kết quả của sự phát triển và giáo dục mà còn là kết 

quả hoạt động của các đặc điểm bẩm sinh hay còn gọi là năng khiếu. NL đó là năng 

khiếu đƣợc phát triển, có năng khiếu chƣa có nghĩa là nhất thiết sẽ biến thành NL. Muốn 

vậy phải có môi trƣờng xung quanh tƣơng ứng và phải có sự giáo dục có chủ đích. Theo 

A. Cosmovici “năng lực là tổ hợp đặc điểm của cá nhân, giải thích sự khác biệt giữa 

người này với người khác ở khả năng đạt được những kiến thức và hành vi nhất định  

[92]. A. N. Leonchiev cho rằng “năng lực là đặc điểm cá nhân quy định việc thực hiện 

thành công một hoạt động nhất định  [103]. 

 Dƣới góc độ của các nhà di truyền học trên thế giới vào những năm đầu thế kỷ XX 

cho rằng “năng lực ph  thuộc tuyệt đối vào tính chất bẩm sinh của di truyền gen  (dẫn 

theo [68]). Những nghiên cứu của A. Binet, T. Simon, E. Durkhiem, J. B. Watson coi 

NL của con ngƣời là sự thích nghi “sinh vật” với điều kiện sống [29]. Các quan điểm 

này nghiên cứu NL tập trung vào khía cạnh bản năng, yếu tố bẩm sinh, di truyền của con 

ngƣời mà chƣa quan tâm đến hoạt động giáo dục. 

 Dƣới góc độ của các nhà Giáo dục học, thuật ngữ NL cũng đƣợc xem xét đa chiều 

hơn: NL là một tập hợp kiến thức, thái độ và kĩ năng hoặc các chiến lƣợc tƣ duy cốt l i 

cho việc tạo ra những sản phẩm đầu ra quan trọng; NL là những phẩm chất tiềm tàng 

của một cá nhân và những đòi hỏi của công việc… Trung tâm nghiên cứu châu Âu về 
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việc làm và lao động đã phân tích r  mối liên quan giữa các khái niệm “Năng lực 

(competence), kĩ năng (skills) và kiến thức (knowledge) , từ đó đã tổng hợp các định 

nghĩa chính về NL trong đó nêu r  NL là tổ hợp những phẩm chất về thể chất và trí tuệ 

giúp ích cho việc hoàn thành một công việc với mức độ chính xác nào đó. Điều này có 

nghĩa là, các NL luôn bị chi phối bởi bối cảnh cụ thể mà trong đó các NL đƣợc đòi hỏi. 

Vì thế, trong điều kiện toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, học tập không ngừng là 

một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một tổ 

chức, cá nhân nào; NL là sự tích hợp sâu sắc của kiến thức, kĩ năng, thái độ làm nên 

khả năng thực hiện một công việc chuyên môn và đƣợc thể hiện trong thực tiễn hoạt 

động. Tuy quan niệm về NL dƣới các góc độ nghiên cứu của nhiểu các tác giả còn có 

sự khác nhau nhất định, nhƣng đều thống nhất ở một điểm chung đó là: Nói đến NL là 

phải nói đến khả năng thực hiện, là phải biết làm chứ không chỉ biết và hiểu. 

 Bên cạnh đó, các nghiên cứu còn tập trung vào bản chất của NLTH, theo thống kê 

của Candy đã xác định có ít nhất 30 khái niệm khác nhau đƣợc sử dụng đồng nghĩa với 

NLTH đó là: Học tập độc lập, TH, ngƣời học tự kiểm soát, hƣớng dẫn bản thân, tự giáo 

dục, học tập phi truyền thống, học tập mở, học tập tự tổ chức, TH theo kế hoạch... [89]. 

Nội dung các định nghĩa tập trung mô tả ngƣời TH là ngƣời chủ động thể hiện kết quả 

học tập (KQHT) của mình, kiên trì trong học tập và chịu trách nhiệm về việc học. Tác 

giả đã liệt kê đƣợc 12 biểu hiện của ngƣời có NLTH, đồng thời đƣợc ông chia thành 2 

nhóm để xác định nhóm yếu tố nào sẽ chịu tác động mạnh từ môi trƣờng học tập. Tuy 

nhiên, tác giả chƣa đƣa ra đƣợc thang đo cụ thể để đánh giá NLTH của HS. 

 G. D. Sharma đã nghiên cứu về TH và xem hoạt động TH nhƣ là một PPDH 

hiệu quả mà ông gọi đó là phƣơng pháp TH trong tác phẩm “Phương pháp dạy học 

ở đại học  [65]. Tác giả đã khuyến khích sinh viên TH bằng cách lồng ghép 

phƣơng pháp TH trong quá trình giảng dạy của giảng viên. Tuy nhiên, sẽ gặp khó 

khăn nhất định khi áp dụng những phƣơng pháp TH này cho đối tƣợng ngƣời học là 

HS phổ thông. 

 Tác giả Taylor trong tác phẩm “Tự học - Một ý tưởng thích hợp nhất cho học sinh 

THPT  đã đƣa ra những biểu hiện của ngƣời có NLTH và xác nhận ngƣời TH là ngƣời 

có động cơ học tập và bền bỉ, có tính độc lập, kỷ luật, biết định hƣớng mục tiêu và có kĩ 

năng hoạt động phù hợp [118]. Carl Rogers, nhà tâm lý học ngƣời Mỹ, chủ trƣơng hình 
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thành môi trƣờng học tập, trong đó ngƣời học có ý thức về bản thân, an toàn và tự do để 

lựa chọn. Ngƣời học phải có trách nhiệm đầy đủ về sự quyết định, về hành động và 

KQHT của họ, GV có nhiệm vụ xây dựng môi trƣờng học tập tin cậy an toàn trở thành 

ngƣời cùng học, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và kĩ thuật học tập [111]. 

 Trong cuốn “Tự học - Lí luận và thực tiễn , Sandra Kerka cho rằng quan niệm 

sai lầm lớn nhất là cố gắng để nắm bắt đƣợc bản chất của TH trong một định nghĩa 

duy nhất. Theo tác giả cho dù nghiên cứu hay thực hành, học cá nhân hay học nhóm, 

mỗi một cá nhân ngƣời học có phƣơng pháp, có NL riêng biệt - chính sự riêng biệt ấy 

cho thấy NLTH và việc TH của mỗi cá nhân là khác nhau [102]. Công trình “Học tập 

một cách thông minh  của Shayer Michael và Adey Philip đã đƣa ra nhiều biện pháp 

giúp HS học tập một cách thông minh. Các tác giả chú trọng vào tìm hiểu nhu cầu, 

mong muốn của HS từ đó đƣa ra những gì cần giúp đỡ các em trong quá trình TH. Bên 

cạnh đó Michael và Phillip còn quan tâm đến những giao tiếp của HS khi hoạt động 

nhóm, thông qua những ghi chép về các đoạn hội thoại của các em có thể kết luận mức 

hiểu bài cũng nhƣ mức độ tích cực của HS khi TH [105]. Trong cuốn sách “Tự học , 

Richard Smith lại cho rằng TH có nghĩa là ngƣời học tự chủ. Theo ông đây không hẳn 

là một phƣơng pháp trong DH mà là một mục tiêu quan trọng của giáo dục. Ý tƣởng 

về tự chủ của ngƣời học không phải là mới, ông còn gọi thuật ngữ này với cách gọi 

khác nhƣ: Cá nhân hóa, ngƣời học độc lập. Điều này có ý nghĩa là ngƣời học phải có 

đầy đủ NL để chịu trách nhiệm và ra quyết định đối với việc học của mình [114]. Tác 

giả Dimitrios Thanasoulas, trong cuốn “Tự học là như thế nào và làm thế nào bồi 

dưỡng việc tự học  cho rằng khái niệm TH là sự độc lập và tự chủ của ngƣời học. Nó 

là một vấn đề quan trọng nhất trong việc giảng dạy. Ngƣời học học tập một cách độc 

lập và có trách nhiệm đối với việc học của mình; Tác giả cũng không phủ nhận vai trò 

hƣớng dẫn của GV đối với việc TH của HS. Bên cạnh đó, tác giả phân tích khá kĩ về 

việc mỗi cá nhân đều khác nhau về thói quen học tập, sở thích, nhu cầu và động lực. 

Từ đó ông đƣa ra trong nghiên cứu của mình quan niệm về TH, điều kiện để TH, chiến 

lƣợc học tập hiệu quả cũng nhƣ những biện pháp khuyến khích HS TH và tự kiểm tra, 

đánh giá việc học của bản thân [119]. 

 Từ những kết quả nghiên cứu trên thế giới về NL, NLTH và bồi dƣỡng NLTH 

chúng tôi nhận thấy: TH là yếu tố quyết định cho xu hƣớng học tập suốt đời của mỗi cá 
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nhân trong xã hội hiện đại. Việc bồi dƣỡng NLTH là rất cần thiết, ảnh hƣởng trực tiếp 

tới việc học của ngƣời học. 

1.1.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam 

 Kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, vấn đề NL nhận đƣợc sự 

quan tâm của các tác giả trong nƣớc nhƣ Phạm Minh Hạc [24], Nguyễn Sinh Huy và 

cộng sự [34], Đặng Thành Hƣng [35], Lƣơng Việt Thái [67], Lâm Quang Thiệp [69], 

Nguyễn Quang Uẩn [81], Phạm Viết Vƣợng [83] … với một nội hàm khá r  ràng. NL 

theo các nhà tâm lý học là những thuộc tính của cá nhân [35], [81]; sự kết hợp linh hoạt 

và độc đáo hay tổ hợp đặc điểm tâm lý của con ngƣời [24], [34]; NL là cái có đƣợc 

thông qua đào tạo, bồi dƣỡng và trải nghiệm thực tiễn [83]... Những nghiên cứu này 

cho thấy, NL gắn liền với hoạt động và giá trị thu đƣợc của hoạt động ấy. NL luôn 

đƣợc xem xét trong mối quan hệ với hoạt động hoặc quan hệ với một đặc trƣng tâm 

lý nhất định nào đó. Theo đó NL có cấu trúc gồm ba bộ phận cơ bản: Tri thức, kĩ 

năng và những điều kiện tâm lý. Nhấn mạnh đến tính mục đích và nhân cách NL 

trong nghiên cứu [24] hay coi các mục tiêu về NL là những mục tiêu có tính tổng hợp 

[69] hay coi NL là khả năng đơn lẻ của cá nhân, đƣợc hình thành dựa trên sự lắp ghép 

các mảng kiến thức và kĩ năng cụ thể [67]. Với cách hiểu này, việc đánh giá NL ngƣời 

học đƣợc dựa trên các kết quả có thể nhìn thấy (chủ yếu là điểm thi và kiểm tra) [67].  

 Để hƣớng tới một xã hội học tập suốt đời thì TH đƣợc xem là chìa khóa mở ra 

cánh cửa ấy. Chỉ có TH, tự tìm kiếm tri thức bằng nhiều con đƣờng, nhiều cách thức 

khác nhau mỗi HS mới có thể tự hoàn thiện bản thân để có thể đứng vững và phát triển 

trƣớc sự phát triển nhanh chóng của xã hội trong thế kỷ XXI. Những nghiên cứu của 

Thái Duy Tuyên đã bàn về vấn đề này qua tác phẩm “Phương pháp dạy học truyền 

thống và đổi mới  [80]. Tác giả đã làm r  khái niệm TH, đƣa ra một số phƣơng pháp 

để HS có thể TH sau khi tìm hiểu những yếu tố ảnh hƣởng đến việc TH của HS. Dựa 

vào những hình thức TH mà tác giả đã đề xuất, những nghiên cứu sau này đã kế thừa 

và đƣa ra những hình thức TH mới, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Bên cạnh đó, 

tác giả đƣa ra những thành tố cần thiết để HS có thể TH qua bài viết “Bồi dưỡng năng 

lực tự học cho học sinh  [78]. Tuy nhiên, sự tăng đột biến nguồn tri thức nhƣ hiện nay 

thì việc học với sách chƣa thể đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân mỗi ngƣời học. 

Nguyễn Cảnh Toàn và cộng sự nghiên cứu việc hƣớng dẫn HS TH thông qua tài liệu 
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hƣớng dẫn TH qua tác phẩm “Quá trình dạy - tự học . Nhóm tác giả luận giải vấn đề 

“thầy dạy - trò tự học” theo phuơng pháp lấy HS làm trung tâm [71]. Nhấn mạnh đến 

vai trò của TH nói chung, NLTH nói riêng trong công tác đào tạo và phát triển con 

ngƣời, Phan Trọng Luận trong bài viết “Tự học một chìa khóa vàng của giáo d c  đã 

nêu lên bản chất của việc TH, những điều kiện của TH và việc giáo dục NLTH của 

HS, qua đó thể hiện vai trò của TH trong quá trình phát triển của đất nƣớc [47]. Đặng 

Thị Oanh và Dƣơng Huy Cẩn với bài viết “Tổ chức seminar theo tài liệu tự học có 

hướng dẫn nh m tăng cường tự học,  tự nghiên cứu cho sinh viên  đã đƣa ra phƣơng 

pháp seminar theo tài liệu hƣớng dẫn làm tăng tính độc lập, chủ động hoạt động của 

ngƣời học, tăng dần hành động trực tiếp của ngƣời học lên nội dung học tập, tƣ duy 

sáng tạo và sự phát triển của ngƣời học [55]. Bài viết “Tăng cường khả năng tự học

của sinh viên qua hướng dẫn sinh viên cách học  của Đặng Thị Thanh Mai và Nông 

Thị Hà đã đề cập đến loại TH có hƣớng dẫn, loại hoạt động TH của ngƣời học để 

chiếm lĩnh tri thức và hình thành kĩ năng tƣơng ứng dƣới sự tổ chức, hƣớng dẫn, chỉ 

đạo của GV [48]. Hoàng Anh và Đỗ Thị Châu trong tác phẩm “Tự học của sinh viên  

cho rằng kĩ năng TH là phƣơng thức hành động trên cơ sở lựa chọn và vận dụng những 

tri thức, kinh nghiệm đã có để thực hiện có kết quả mục tiêu học tập đã đặt ra và phù 

hợp với những điều kiện cho phép thông qua việc đề xuất ba nhóm kĩ năng TH mà 

ngƣời học cần phải có để TH có hiệu quả [1]. Đặng Thành Hƣng đã bàn về vấn đề TH, 

tác giả phân tích những cách giải thích và biện hộ sai lầm về TH đồng thời nêu lên bản 

chất của TH, những điều kiện của TH và việc giáo dục NLTH của HS qua bài viết 

“Bản chất và điều kiện của việc tự học  [36]. Dƣơng Huy Cẩn đề cập đến thực trạng 

TH của sinh viên, cách dạy của GV và một số biện pháp phát huy tính tích cực học 

tập, TH của sinh viên qua bài viết “Vai trò bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên 

của giảng viên trong tổ chức dạy học  [6]. Bài viết “Phát triển năng lực tự học trong 

hoàn cảnh Việt Nam  của Trịnh Quốc Lập cho rằng NLTH không chỉ là một phẩm 

chất dành cho ngƣời thuộc thế giới phƣơng Tây và về bản chất, sinh viên châu Á 

không phải là không có NLTH, hệ thống giáo dục ở các nƣớc châu Á chƣa tạo đủ điều 

kiện để sinh viên phát triển NLTH, kết quả nghiên cứu của tác giả đã chứng minh rằng 

trong hoàn cảnh Việt Nam NLTH có thể đƣợc phát triển thông qua việc ứng dụng học 

tập tự điều chỉnh [44].  
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 Về biện pháp bồi dƣỡng và phát triển NLTH của HS, đã có những nghiên cứu của 

Nguyễn Gia Cầu [7], Nguyễn Duân [13], Nguyễn Văn Hiền [27], Cao Xuân Phan [56], 

Thái Duy Tuyên [79]... Khi HS tự xác định đúng đắn động cơ học tập cho mình, có khả 

năng tự quản lý việc học của mình, có thái độ tích cực trong các hoạt động để có thể tự 

làm việc, điều chỉnh hoạt động học tập, đánh giá KQHT của chính mình và làm việc 

hợp tác với ngƣời khác, đó là biểu hiện của ngƣời có NLTH, muốn vậy cần có những 

biện pháp cụ thể. Thái Duy Tuyên đã nêu ra ba vấn đề cần tập trung giải quyết: - Xây 

dựng động cơ học tập cho ngƣời học; - Làm việc với sách; - Nghe và ghi khi nghe giảng 

theo tinh thần TH [79]. Nguyễn Gia Cầu đã đƣa ra một số tiền đề lý luận cơ bản về NL, 

hoạt động học, một số biện pháp bồi dƣỡng NLTH của HS [7]; Nguyễn Duân đƣa ra 

biện pháp tổ chức cho HS làm việc với SGK theo quy trình gồm hai giai đoạn, mỗi giai 

đoạn gồm năm bƣớc [13]. Cao Xuân Phan đã đề cập đến các NL thành tố của NLTH, tổ 

chức dạy TH, thực trạng TH và đề xuất hai nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng 

dạy TH dành cho trƣờng phổ thông chuyên, vì thế việc vận dụng những nhóm giải pháp 

đó vào trƣờng phổ thông sẽ gặp phải những khó khăn nhất định [56]. Nguyễn Văn Hiền 

tiếp tục trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển NLTH dành cho sinh viên sƣ 

phạm thông qua nghiên cứu của mình, đồng thời đề xuất một số biện pháp phát triển 

NLTH cho sinh viên qua E-Learning [27]. 

 Bàn về vấn đề đánh giá NLTH, tác giả Phan Thị Hồng Vinh và Nguyễn Đức 

Giang đã giới thiệu tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá NLTH của sinh viên, quy trình tổ 

chức TH theo tiếp cận NL thực hiện trong các trƣờng đại học sƣ phạm (ĐHSP) trên cơ 

sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động TH trong ĐHSP đáp ứng yêu 

cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ [82]. Nguyễn Công Khanh, trong báo cáo hội thảo đã 

đề xuất khung NL chung cốt l i ở lứa tuổi HS phổ thông gồm hai nhóm NL cốt l i là: 

Nhóm các NL nhận thức và nhóm các NL phi nhận thức, trong đó NLTH nằm trong 

nhóm NL nhận thức [40]. Phạm Thị Hồng Tú và Bùi Thị Minh Thu đã đƣa ra các 

PPDH hƣớng tới phát triển NL của ngƣời học, các tác giả cũng cho rằng việc đánh giá 

HS cũng phải đƣợc thực hiện theo hƣớng phát triển NL của ngƣời học [77]. 

 Vấn đề NL và NLTH cũng đƣợc đi sâu nghiên cứu ở một số luận án Tiến sĩ của 

Nguyễn Duân [12], Phan Đức Duy [19], Phạm Đình Khƣơng [42], Lƣơng Viết Mạnh 

[49], Ngô Diệu Nga [53], V  Thành Phƣớc [57], Ngô Đình Qua [58]... Hầu hết các 
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luận án đều đề cập đến NLTH và đƣa ra các biện pháp nhằm phát triển NL này cho 

HS trong một số môn học cụ thể hoặc nghiên cứu quy trình thiết kế, các yêu cầu kĩ 

thuật của tài liệu hƣớng dẫn HS TH, qua đó rèn luyện kĩ năng để hình thành NLTH 

của HS. Phan Đức Duy nghiên cứu cơ sở lý luận của bài tập tình huống DH rèn 

luyện kĩ năng tổ chức bài lên lớp môn Sinh học, ứng dụng bài tập tình huống DH 

trong đổi mới PPDH bộ môn [19]. Ngô Diệu Nga đã cụ thể hóa cơ sở lý luận của 

việc xây dựng tình huống DH theo hƣớng phát triển NLTH chiếm lĩnh tri thức và tƣ 

duy khoa học kĩ thuật. Tác giả đã xây dựng một hệ thống tình huống DH theo hƣớng 

phát triển NLTH và đề xuất phƣơng án kiểm tra HS lớp 8 phổ thông cơ sở khi DH 

phần Quang hình [53]. Ngô Đình Qua đã nghiên cứu chỉ ra cơ sở lý luận để đề xuất 

các biện pháp phát huy tính tự lực học trong học tập của HS THPT và đánh giá việc 

vận dụng các biện pháp trong DH nhằm phát huy tính tự lực trong học tập [58]. 

Phạm Đình Khƣơng đã nghiên cứu cấu trúc NLTH toán, những biểu hiện cụ thể của 

NLTH toán của HS THPT đặc biệt là các kĩ năng TH và tác động của QTDH đến quá 

trình TH của HS trong DH toán ở trƣờng THPT. Tác giả đã đề xuất giải pháp trong 

DH toán theo hƣớng phát triển NLTH Toán cho HS. Bài viết đã góp phần nâng cao 

hiệu quả của QTDH [42]. V  Thành Phƣớc đã dựa trên cơ sở hệ thống những vấn đề 

lý luận và thực tiễn, những ảnh hƣởng của việc TH của HS. Tác giả đã đề xuất các 

biện pháp sƣ phạm nhằm hình thành và phát triển kĩ năng TH môn toán cho HS trung 

học cơ sở (THCS) thông qua DH các tập hợp số [57]. Luận án của Nguyễn Duân đã 

phân tích thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp làm việc với SGK của GV phổ thông 

còn nhiều hạn chế về hiệu quả và tần suất sử dụng. Tác giả đã đƣa ra quy trình tổ 

chức cho HS làm việc với SGK trong DH Sinh học ở THPT theo hƣớng bồi dƣỡng 

NLTH của HS [12]. Lƣơng Viết Mạnh đã đƣa ra khái niệm NL và tập trung phân tích 

các NL thành tố của NLTH của HS, tuy nhiên, việc hình thành và phát triển NLTH 

chỉ áp dụng cho đối tƣợng nghiên cứu là học viên ở các trƣờng dự bị đại học [49]. 

Nhìn chung, trong các bài báo khoa học và luận án các tác giả đã nghiên cứu về 

những vấn đề lý luận chung về NL và NLTH, từ đó đƣa ra hệ thống biện pháp bồi 

dƣỡng NLTH của HS. Đây chính là nguồn tài liệu quý báu định hƣớng cho việc 

nghiên cứu vấn đề bồi dƣỡng NLTH của HS trong DH môn Vật lí ở trƣờng THPT 

của chúng tôi. 
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 Nhƣ vậy, qua các nghiên cứu tiêu biểu về NL và NLTH của các tác giả trong và 

ngoài nƣớc, chúng tôi nhận thấy rằng giáo dục đã chuyển từ nền giáo dục mang tính 

hàn lâm, nặng về lý thuyết, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình 

thành NL, phát huy tính chủ động, sáng tạo của ngƣời học. Tuy nhiên, để bồi dƣỡng 

NL của HS, nhất là NLTH, cần đề xuất những biện pháp cụ thể và vận dụng chúng vào 

QTDH cho HS, giúp HS phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, bồi dƣỡng NLTH, 

phát triển NL hành động, NL cộng tác làm việc. 

1.2. Các nghiên cứu về dạy học theo B-Learning 

1.2.1. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới 

 Các nhà giáo dục trên thế giới đã đứng trƣớc những thách thức trong nhiều thập kỷ 

qua bởi rất nhiều công nghệ đƣợc thiết kế để hỗ trợ cho việc dạy và học. Trong khi 

truyền hình, máy vi tính, phần mềm thuyết trình và chƣơng trình mô phỏng đã đƣợc sử 

dụng với mức độ thành công khác nhau, phần lớn những gì diễn ra trong giáo dục vẫn 

tiếp tục dựa vào sự tƣơng tác giữa GV và HS trong các lớp học truyền thống. Tuy nhiên, 

với sự xuất hiện của Internet và World Wide Web vào những năm 1990, công nghệ trực 

tuyến đã bắt đầu tiếp cận sâu vào lớp học truyền thống. Thuật ngữ “Blended Learning 

(B-Learning)” đƣợc sử dụng lần đầu bởi Friesen, ông nhận thấy rằng, trong những ngày 

đầu DH kết hợp, thuật ngữ B-Learning có thể có nghĩa là “gần nhƣ bất kỳ sự kết hợp 

nào của công nghệ, sƣ phạm và thậm chí cả nhiệm vụ công việc”. Friesen định nghĩa B-

Learning là việc DH trực tuyến hoàn toàn hoặc chỉ DH trực tuyến một phần kiến thức 

nào đấy hoặc chỉ DH truyền thống để HS tiếp cận với lý thuyết theo các hình thức trên 

[93]. Procter cho rằng DH kết hợp là kết nối sự kết hợp hiệu quả của các phƣơng tiện 

DH, mô hình giảng dạy và phong cách học tập [110]. Theo Chew, Jones và Turner việc 

DH kết hợp liên quan đến sự kết hợp của hai lĩnh vực quan tâm: Giáo dục và công nghệ 

giáo dục [91]. Những hiểu biết trƣớc đó về B-Learning chƣa có sự thống nhất, sau đó, 

các nhà giáo dục bắt đầu có chung quan điểm về B-Learning. Graham đã đƣa ra định 

nghĩa ban đầu rằng: “Các hệ thống dạy học kết hợp kết hợp hƣớng dẫn trực tiếp với 

hƣớng dẫn gián tiếp qua máy tính” [97]. Allen và Seaman sau khi theo d i tuyển sinh 

trực tuyến tại các trƣờng đại học trong hơn năm năm ƣớc tính rằng có khoảng 3,5 triệu 

ngƣời học hoặc gần 20% tổng dân số giáo dục đại học đăng ký các khóa học trực tuyến 

đầy đủ tại các trƣờng cao đẳng và đại học Mỹ năm 2006. Có rất ít số lƣợng ngƣời học 
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theo học các khóa học kết hợp (một phần học trực tuyến và một phần học trực tiếp). 

Mặc dù ngƣời ta thƣờng tin rằng học tập kết hợp đã đạt đến mục đích chính của giáo dục 

đại học Mỹ, nhƣng có rất ít dữ liệu có sẵn trong tài liệu này [84]. 

 Rất nhiều các nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu quả và các khía 

cạnh của DH theo hình thức này. Theo thống kê của Phòng kế hoạch, đánh giá phát 

triển chính sách của Bộ Giáo dục Mỹ, trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2008 có 

1132 tóm tắt bài nghiên cứu về kết quả học tập của HS, sinh viên theo B-Learning. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra xu thế sử dụng hình thức DH kết hợp trong đào tạo ở bậc 

đại học; Chẳng hạn cho tới năm 2004, đã có 45,9  cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ có 

sử dụng hình thức đào tạo này và xu thế này vẫn tiếp tục gia tăng ở Mỹ [108]. Không 

chỉ ở Mỹ, mà ở các quốc gia khác, hình thức đào tạo B-Learning cũng đƣợc sử dụng 

rộng rãi ở bậc đại học [87], [104], [106]. Sở dĩ hình thức này đƣợc quan tâm bởi 

nhiều nghiên cứu cho thấy những kết quả khả quan đối với nhận thức và kết quả của 

ngƣời học [98], [104], [124]. 

 Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, nhiều công trình của các tác giả đã đi sâu 

nghiên cứu B-Learning. Purnima Valiathan đƣa ra giải pháp và mô tả các hoạt động học 

tập theo mô hình B-Leanring qua bài viết “Blended Learning Models , tác giả đã cụ thể 

mỗi phƣơng pháp kết hợp, những tình huống và kĩ thuật kết hợp để nâng cao việc học 

[123]. Harvey Singh đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về B-Leaning và thảo luận 

PPDH kết hợp của chƣơng trình học tập kết hợp, đồng thời đƣa ra một mô hình kết 

hợp học tập có ý nghĩa qua bài viết “Building effective Blended Learning programs  

[113]. Trong bài viết “Blended learning: Uncovering its transformative potential in 

higher education  của Randy D. Garrison và Heather Kanuka đã dựa trên mô tả về B-

Learning, những tiềm năng mà nó hỗ trợ cho học tập để có cuộc thảo luận về tiền năng 

thay đổi của việc học theo B-Learning trong bối cảnh có những thách thức đối với giáo 

dục đại học [96]. Nhóm tác giả Staker và Horn đã hoàn thiện định nghĩa và phân loại B-

Learning qua bài viết “Classifying K-12 Blended Learning . Các tác giả cho rằng có sáu 

mô hình học tập B-Learning nhìn từ góc độ ngƣời học, bài viết đã giới thiệu một số thay đổi 

với cách phân loại đó và cập nhật những phát triển của B-Learning cho phù hợp với yêu cầu 

chung của xã hội, đặc biệt các tác giả đã loại bỏ hai trong sáu mô hình kết hợp [117]. 



 16 

 Từ khi xuất hiện đến nay, B-Learning đã đƣợc rất nhiều tác giả trên thế giới nghiên 

cứu và phát triển, tùy vào đối tƣợng ngƣời học khác nhau mà các tác giả đã có những đề 

xuất mô hình DH kết hợp theo B-Learning phù hợp. Đó là những tài liệu quý giá để chúng 

tôi kế thừa và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn DH của chính mình, để từ đó đƣa ra những 

hình thức DH và mức độ kết hợp theo B-Learning phù hợp 

1.2.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam 

 Blended Learning vẫn còn là một khái niệm khá mới ở Việt Nam trong những 

năm đầu thế kỷ XXI. Những ƣu điểm của nó đƣợc các chuyên gia giáo dục và ngƣời 

học E-Learning tán thành, từ đó, thuật ngữ B-Learning ngày càng đƣợc sử dụng phổ 

biến, để mô tả cách thức học tập điện tử đƣợc kết hợp với các phƣơng pháp lớp học 

truyền thống. Ban đầu, B-Learning chỉ đƣợc nghiên cứu và triển khai trong các trƣờng 

đại học tại Việt Nam. Những nghiên cứu bƣớc đầu của Nguyễn Văn Hiền về B-

Learning qua bài viết “Tổ chức “Học tập hỗn hợp  biện pháp rèn luyện kĩ năng sử 

d ng công nghệ thông tin cho sinh viên trong dạy học sinh học  [26]. Tác giả nhận 

thấy rằng, sự phát triển của CNTT và Internet đã làm thay đổi hình thức tổ chức DH 

truyền thống, CNTT lúc này không chỉ là phƣơng tiện hỗ trợ QTDH nữa. Tuy nhiên, 

với hình thức DH nào cũng bộc lộ những ƣu và khuyết điểm riêng, khái niệm “học tập 

hỗn hợp” đƣợc tác giả sử dụng để kết hợp giữa DH giáp mặt và DH trực tuyến. Sau 

đó, Tô Nguyên Cƣơng tiến hành phân tích r  hơn về ba hình thức tổ chức DH thông 

qua bài viết “Dạy học kết hợp - một hình thức tổ chức dạy học tất yếu của một nền 

giáo d c dạy học hiện đại  [9]. Bài viết chỉ mới tập trung phân tích những ƣu điểm và 

nhƣợc điểm của ba hình thức tổ chức DH mà chƣa đƣa ra đƣợc quy trình tổ chức DH 

cụ thể nào. Trong bài viết “Tổ chức hoạt động dạy học theo b-Learning đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo d c và đào tạo sau năm 2015  của Trần Huy 

Hoàng và Nguyễn Kim Đào đã xem B-Learning nhƣ là một hệ thống giáo dục mở. 

Nhóm tác giả đã khai thác và và ứng dụng B-Learning vào từng bài học cụ thể [28]. 

Tuy nhiên, để B-Learning trở thành một tiến trình khoa học thì việc vận dụng đó còn 

phụ thuộc vào yếu tố con ngƣời và cở sở vật chất của cơ sở đào tạo.  

 Kế thừa những nghiên cứu trƣớc đó, bài viết của Đỗ Vũ Sơn đã đề xuất đƣợc hai 

hình thức kết hợp trong DH và vận dụng vào bài học cụ thể của môn Địa lí [66]. Tuy 

nhiên, bài viết chƣa có những hƣớng dẫn cụ thể HS phải học trực tuyến ở đâu, địa chỉ 
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nào. Để có một bài DH cụ thể theo B-Learning, Tống Thị Hoạt đã xây dựng bài học 

theo hình thức DH kết hợp, tổ chức DH theo hình thức DH kết hợp thông qua một ví dụ 

cụ thể qua bài viết “Quy trình xây dựng và tổ chức bài học theo hình thức dạy học kết 

hợp trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông . Tác giả đã đƣa ra quy trình xây dựng 

bài học theo B-Learning và vận dụng vào môn học cụ thể [30]. Đó chính là cơ sở bƣớc 

đầu để các nhà giáo dục Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong nhiều môn học 

khác nhau sau này. 

 Trong những năm gần đây, có rất nhiều bài viết, công trình khoa học ở Việt 

Nam nghiên cứu sâu về chủ đề B-Learning nhƣ Nguyễn Thế Dũng [16], [17], [18], 

Vũ Thái Giang và Nguyễn Hoài Nam [23], Bùi Văn Hồng và Lê Văn Ngọc [31], 

Trần Văn Hƣng [37], Nguyễn Đình Quý [60], Đặng Thái Thịnh và V  Hà Quang 

Định [70], Nguyễn Hoàng Trang [74]... Bài viết của Nguyễn Thế Dũng đã trình bày 

việc tổ chức DH lập trình theo tiếp cận quy trình phát triển phần mềm với mô hình 

lớp học đảo ngƣợc trong B-Learning [16]. Bài viết chung với Lê Huy Tùng đề xuất 

việc vận dụng các cơ sở lý luận của DH kiến tạo và DH sáng tạo vào quá trình tổ 

chức DH trên môi trƣờng B-Learning [17]. Nguyễn Hoàng Trang đánh giá các 

nghiên cứu đại diện về B-Learning ở trƣờng trung học, thuật ngữ B-Learning đƣợc 

sử dụng để mô tả PPDH trực tuyến đƣợc kết hợp với các phƣơng pháp truyền thống 

trong lớp học và nghiên cứu độc lập để tạo ra một PPDH mới, sự kết hợp giữa giảng 

dạy trực tiếp và các cơ hội học tập trực tuyến cho phép cá nhân hóa, linh hoạt và tạo 

cơ hội lớn hơn cho thành công của HS [74]. Nguyễn Thế Dũng và Lê Thị Mỹ Nƣơng 

đã đề xuất hai quy trình DH Tin học đại cƣơng cho bài thực hành tổng hợp và một 

bài thực hành với mô hình B-Learning [18]. Bài viết của Bùi Văn Hồng và Lê Văn 

Ngọc đã đề xuất các giải pháp về NL ứng dụng công nghệ số, hệ thống học tập trực 

tuyến, nguồn học liệu số, khả năng ứng dụng DH số cho GV và ngƣời học. Bài viết 

cũng đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả DH số và tăng khả năng đáp ứng 

nhu cầu học tập ngƣời học [31]. Đặng Thái Thịnh và V  Hà Quang Định trình bày 

cách thức triển khai B-Learning trong khối ngành kinh tế mang lại những lợi ích và 

thách thức đối với trƣờng đại học nhƣ thế nào, từ đó chứng minh rằng nó thích hợp 

nhƣ thế nào trong giáo dục đại học đặc biệt khối kinh tế [70]. Cùng thời gian đó, 

Nguyễn Đình Quý tập trung tìm hiểu về B-Learning - một hình thức học tập của E-
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Learning và đề xuất ứng dụng B-Learning cho công tác bồi dƣỡng cán bộ công chức 

viên chức ngƣời dân tộc thiểu số [60]. Bài viết của Trần Văn Hƣng đã giới thiệu về 

mô hình B-Learning, thách thức và xu hƣớng tƣơng lai của mô hình trong đào tạo 

GV ở trƣờng đại học, đồng thời đề xuất các phƣơng thức kết hợp, PPDH hiệu quả 

trên mô hình chiến lƣợc sƣ phạm trong các hoạt động DH với mô hình B-Learning 

[37]. Vũ Thái Giang và Nguyễn Hoài Nam đã phân tích bối cảnh và nghiên cứu hệ 

thống, chỉ ra sự phù hợp và cần thiết của B-Learning đối với DH đại học ở Việt Nam. 

Bài viết cũng phân tích r  những khó khăn và hƣớng khắc phục để triển khai B-

Learning hiệu quả trong bối cảnh DH ở Việt Nam nói chung [23]. 

Thông qua việc tìm hiểu của các tác giả trong và ngoài nƣớc về DH B-Learning, 

chúng tôi nhận thấy: DH theo hình thức nào cũng có những ƣu và nhƣợc điểm, việc kết hợp 

nhiều hình thức DH trực tuyến nhằm hạn chế nhƣợc điểm của hình thức này, phát huy tối 

đa ƣu điểm của hình thức kia là bƣớc đi mới đòi hỏi ngành giáo dục phải có những nghiên 

cứu mới, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển và DH theo B-Learning đang là một chủ đề 

nóng, đang đƣợc nghiên cứu và phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. 

1.3. Các nghiên cứu về phát triển năng lực tự học và năng lực tự học theo B-Learning 

 Việc phát triển NLTH, NLTH với sự hỗ trợ của CNTT nói chung và NLTH theo 

B-Learning nói riêng đã đƣợc nhiều tác giả trong và ngoài nƣớc nghiên cứu. Trong đó 

phải kể đến các công trình của các tác giả sau: James H. Stronge [39], Raja Roy Singh 

[61], Robert J. Marzano [62], [63], Nguyễn Ngọc Dung và Nguyễn Thị Toan [14], 

Nguyễn Văn Đại và Đào Thị Việt Anh [21], Lê Thanh Huy và Phạm Minh Hải [33], 

Insong Lasasan [38], Nguyễn Thị Thanh Nga [54], Nguyễn Mậu Đức [22], Nguyễn Thị 

Phƣợng Liên và Lƣu Thanh Tuấn [45]... Trong cuốn “Nền giáo d c cho thế kỷ 21-

Những triển vọng của châu Á-Thái Bình Dương  tác giả Raja Roy Singh đã đƣa ra 

những nghiên cứu về vai trò của NLTH trong việc học tập thƣờng xuyên và học tập suốt 

đời [61]. Tác phẩm đã đề cao vai trò cố vấn của GV trong việc hƣớng dẫn HS học tập 

thƣờng xuyên, học tập suốt đời và hình thành phát triển NLTH. Với quan niệm “học tập 

do ngƣời học điều khiển”, tác giả nhấn mạnh hoạt động học, vai trò của ngƣời học trong 

hoạt động học. Tác giả cho rằng làm thế nào để cá nhân hóa quá trình học tập, để cho 

tiềm năng của mỗi cá nhân đƣợc bộc lộ, phát triển đầy đủ đang là thách thức chủ yếu đối 

với giáo dục. Tác giả James H. Stronge với công trình “Những phẩm chất của người 
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giáo viên hiệu quả  đã nhấn mạnh đến việc GV tạo lập một môi trƣờng học tập hiệu 

quả cho HS, trong đó có việc khuyến khích và phát triển NLTH đáp ứng những nhu 

cầu cá nhân của các nhóm HS chuyên biệt trong lớp học. Ông chú trọng việc hỗ trợ 

các hoạt động tích cực của HS thông qua thủ thuật đặt câu hỏi và thảo luận [39]. Tác 

giả Robert J. Marzano đã đƣa ra đƣợc năm định hƣớng trong DH và vận dụng chúng 

vào trong QTDH trong nghiên cứu “Dạy học theo những định hướng của người học” 

[62]. Tác giả đã đề cao vai trò “lấy học sinh là trung tâm”, thông qua đó, HS đƣợc 

rèn luyện NL tự mở rộng và tinh lọc kiến thức, rèn luyện các thói quen tƣ duy. Đây 

cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng trong bồi dƣỡng, phát triển 

NLTH của HS. Trong một công trình khác mang tên “Nghệ thuật và Khoa học dạy học , 

tác giả Robert J. Marzano tiếp tục đề cập đến việc hình thành NLTH của HS thông qua việc 

trả lời các câu hỏi lớn trong mỗi chƣơng. Những câu hỏi này tập trung vào việc hình thành 

thái độ học tập tích cực cho HS, NL vận dung kiến thức và kiểm nghiệm các giả thuyết về 

kiến thức mới và làm thế nào để xây dựng bài học một cách hiệu quả [63].  

 Sự phát triển của CNTT trong giai đoạn hiện nay đã tạo ra nhiều tiện ích giúp GV 

và HS có cơ hội trong việc lựa chọn nhiều phƣơng pháp và hình thức dạy và học khác 

nhau nhằm tạo ra hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong học tập, qua 

đó góp phần phát triển NL nói chung và NLTH của HS nói riêng. Để có thể sử dụng có 

hiệu quả CNTT trong DH đòi hỏi ngƣời GV phải có kĩ năng về CNTT nhất định. Ngô 

Đắc Dũng và Phan Đức Duy tiếp cận với CNTT hỗ trợ DH và nhận thấy “hệ thống test” 

trong cấu trúc của một module DH có thể điều khiển quá trình TH của HS đặc biệt là 

biên soạn dƣới dạng tài liệu các chuyên đề DH qua bài viết “Quy trình thiết kế chuyên 

đề dạy học môn Sinh học cấp trung học phổ thông theo tiếp cận Module  [15]. Việc 

xây dựng các chuyên đề DH của bộ môn theo hƣớng tiếp cận module bên cạnh việc đáp 

ứng việc đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy tích cực, chủ động trong học tập của HS 

đồng thời cho phép chuyển từ DH tiếp cận nội dung sang tiếp cận NL, đặc biệt là NLTH 

của HS. Để phát triển NLTH của HS với sự hỗ trợ của CNTT, Phạm Xuân Minh và Lê 

Thanh Huy đã có những nghiên cứu chuyên sâu từng chức năng của phần mềm Working 

Model trong việc hỗ trợ DH Vật lí theo hƣớng tiếp cận NL. Các tác giả đã vận dụng 

phần mềm hỗ trợ nội dung DH vào phần Cơ học lớp 10 qua nghiên cứu “Tổ chức dạy 

học Vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của 
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phần mềm Working Model  [50]. Nghiên cứu cho thấy với việc sử dụng phần mềm này, 

các thí nghiệm có thể thực hiện dễ dàng hơn, đơn giản hơn và cho kết quả tin cậy. Nhóm 

tác giả đã có những đề xuất các tiêu chí để đánh giá NLTH của HS. Tuy nhiên, phần 

mềm chỉ thể hiện thí nghiệm dƣới dạng mô phỏng, chƣa thật sự kích thích hứng thú HS 

trong quá trình thực hiện thí nghiệm.  

 Bên cạnh những nghiên cứu DH với sự hỗ trợ của CNTT nói chung thì việc ứng 

dụng B-Learning vào trong giáo dục phổ thông đã và đang đƣợc tập trung nghiên cứu 

trong những năm gần đây. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Liên và Lƣu Thanh Tuấn 

đã sử dụng mô hình lớp học đảo ngƣợc vào DH nhằm phát triển NLTH cho HS đƣợc thể 

hiện qua nghiên cứu “Vận d ng mô hình “Lớp học đảo ngược  vào dạy học Hóa học 

hữu cơ (Hóa học 9) nh m phát triển năng lực tự học cho học sinh  [45]. Nhóm tác giả đã 

đi sâu phân tích về đặc điểm, những ƣu và nhƣợc điểm của mô hình lớp học đảo ngƣợc 

để GV cân nhắc khi sử dụng, xây dựng bài giảng theo mô hình lớp học đảo ngƣợc trong 

DH. Cùng nghiên cứu về lớp học đảo ngƣợc, Nguyễn Mậu Đức đƣa ra một số kết quả 

nghiên cứu việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngƣợc vào DH thông qua bài giảng E-

Learning qua công trình “Vận d ng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học bài “Oxi 

– Ozon  (Hóa học 10) thông qua bài giảng E-learning  [22]. Với sự hỗ trợ của CNTT 

giúp HS chủ động, tích cực trong TH, tự ôn tập củng cố kiến thức. Cùng với các PPDH 

hiện nay, xu hƣớng DH theo mô hình lớp học đảo ngƣợc đƣợc xem là phù hợp trong giai 

đoạn đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, tạo 

điều kiện cho ngƣời học có thể học tập mọi lúc, mọi nơi tự ôn tập, tự kiểm tra, đánh giá 

thông qua các chƣơng trình do GV tạo lập nên từ các trang Web. Ứng dụng B-Leanring 

vào DH đang dần trở thành xu hƣớng tại các trƣờng phổ thông, nhất là trong giai đoạn 

dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay. Tác giả Nguyễn Hoàng 

Trang và cộng sự trong nghiên cứu “Dạy học kết hợp và tổ chức dạy học kết hợp tại 

trường trung học phổ thông  đã đề xuất phƣơng án tổ chức DH B-Learning nhƣ lớp học 

đảo ngƣợc và DH theo trạm. Các tác giả đã có những thảo luận trong quá trình nghiên 

cứu và đƣa ra đƣợc đặc điểm của các mức độ DH theo B-Learning và xác định các pha 

học tập (điện tử hay giáp mặt) [75]. Tác giả Lê Thanh Huy và Phạm Minh Hải đã đề 

xuất quy trình tổ chức DH B-Learning theo định hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS, đồng 

thời nhóm tác giả đã đề xuất bộ tiêu chí, quy trình đánh giá NLTH ở HS THPT và đề 
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xuất đƣợc các biện pháp bồi dƣỡng NLTH theo B-Learning để giúp HS TH, tự nghiên 

cứu, tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức đó vào thực tiễn thông qua bài viết “Bồi 

dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần “Quang hình học  (Vật lí 11) 

theo mô hình B-Learning  [33]. Trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, B-

Learning cũng đƣợc nhiều trƣờng cao đẳng, đại học tập trung nghiên cứu và ứng dụng 

vào QTDH. Trên cơ sở lý thuyết về DH theo B-Learning đƣợc các tác giả trên thế giới 

và trong nƣớc đã chỉ ra, áp dụng vào thực tiễn giáo dục Việt Nam, các tác giả Trần Thị 

Huệ và Nguyễn Thị Kim Oanh để đề xuất những nguyên tắc thiết kế DH theo hình thức 

B-Learning phù hợp trong một khóa học [32]. Việc áp dụng các nguyên tắc trên đã góp 

phần nâng cao hiệu quả khi kết hợp DH trực tiếp với DH trực tuyến. Đi sâu vào khái 

niệm B-Learning, các tác giả Nguyễn Ngọc Dung và Nguyễn Thị Toan cho rằng B-

Learning là một hình thức DH trực tuyến mở kết hợp giữa DH truyền thống trên lớp với 

DH hiện đại E-Learning [14]. Các tác giả nhận thấy rằng, B-Learning bên cạnh việc ứng 

dụng vào hoạt động đào tạo còn có thể vận dụng để đƣa ra giải pháp bồi dƣỡng GV. Đi 

từ việc phân tích ƣu nhƣợc điểm của các hình thức bồi dƣỡng GV và lợi ích của B-

Learning, các tác giả đã đề xuất các biện pháp để ứng dụng B-Learning trong việc bồi 

dƣỡng NL GV môn Giáo dục công dân. Tiếp cận dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ 

thông, Nguyễn Thị Thanh Nga đã đƣa ra cái nhìn đa chiều về mô hình B-Learning trƣớc 

cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Tác giả đã đánh giá khả năng ứng dụng B-Learning 

để tổ chức hoạt động DH đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chƣơng trình giáo dục 

phổ thông mới đối với bộ môn Tin học [54]. Tác giả Insong Lasasan đã đề xuất các 

nguyên tắc và đƣa ra quy trình phát triển NL DH Vật lí cho sinh viên cao đẳng sƣ 

phạm Lào theo B-Learning qua bài viết “Phát triển năng lực dạy học vật lí cho sinh 

viên Cao đẳng Sư phạm Lào theo mô hình dạy học kết hợp . Theo tác giả, sự hỗ trợ 

của CNTT trong môi trƣờng trực tuyến làm tăng các cơ hội tƣơng tác, chia sẻ hoạt 

động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực; qua đó 

nâng cao hiệu quả của việc luyện tập phát triển NL DH của sinh viên cao đẳng sƣ 

phạm Lào [38]. Trong công trình nghiên cứu của mình, các tác giả Nguyễn Văn Đại và 

Đào Thị Việt Anh đã chỉ ra những ƣu điểm của DH theo B-Leanring trong việc phát 

triển NLTH của HS, đồng thời đã đề xuất 3 nguyên tắc và quy trình 7 bƣớc xây dựng 

khung NLTH của HS [21]. Các bài viết đã chỉ ra đƣợc những ƣu điểm của DH theo B-
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Learning, tuy nhiên, việc đánh giá NLTH của HS cần có những tiêu chí cụ thể, bên cạnh 

đó, để việc TH theo B-Learning đạt hiệu quả cao thì cần có những biện pháp cụ thể để 

rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT của cả GV và HS. 

 Nhƣ vậy, DH theo định hƣớng hình thành, bồi dƣỡng và phát triển NL cho ngƣời 

học là hƣớng nghiên cứu đã và đang đƣợc các tác giả trong và ngoài nƣớc hƣớng đến, 

đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập trong xã hội hiện nay. Việc nghiên cứu theo hƣớng hình 

thành và bồi dƣỡng NL theo B-Learning của các tác giả chính là cơ sở để chúng tôi 

tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện tốt hơn luận án này. 

1.4. Hƣớng nghiên cứu của luận án 

 Từ những nghiên cứu tổng quan về NL, NLTH, B-Learning và phát triển NL theo 

B-Learning của các tác giả trong và ngoài nƣớc, chúng tôi nhận thấy luận án cần phải: 

 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về NL, NLTH và DH theo B-Learning; 

 - Cấu trúc của NLTH, các hình thức TH, các mức độ của NLTH, đề xuất các NL 

thành tố của NLTH; 

 - Đề xuất các hình thức tổ chức DH theo B-Learning, các mức độ kết hợp theo  

B-Learning; 

 - Định nghĩa NLTH của HS theo B-Learning, từ đó đề xuất khung NLTH của HS 

theo B-Learning; 

 - Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning; Đề 

xuất tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning. Từ 

đó vận dụng vào thiết kế tiến trình tổ chức DH phần Quang hình học và đánh giá 

NLTH của HS theo B-Learning. 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN  

CỦA VIỆC BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH 

THEO B-LEARNING 

2.1. Dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh 

2.1.1. Khái niệm năng lực 

 Vấn đề NL đã đƣợc nhiều tác giả trong và ngoài nƣớc bàn luận, đánh giá từ nhiều 

góc độ, quan điểm khác nhau. 

 Theo quan điểm của Triết học thì “Năng lực của con người là sản phầm của sự 

phát triển xã hội, năng lực không những do hoạt động của não bộ quyết định mà trước 

hết là do trình độ phát triển của lịch sử mà loài người đã đạt được  [52]. Theo ý nghĩa 

đó thì NL của con ngƣời không thể tách rời với tổ chức lao động xã hội và với hệ thống 

giáo dục tƣơng ứng với tổ chức đó.  

 Theo quan điểm của Tâm lý học, tác giả Nguyễn Quang Uẩn và Trần Trọng 

Thủy cho rằng “Năng lực là tổng hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù 

hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nh m đảm bảo việc 

hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động ấy  [81]; Phạm Minh Hạc nhấn 

mạnh đến tính mục đích và nhân cách của NL, ông cho rằng: “Năng lực chính là một 

tổ hợp đặc điểm tâm lý của một con người, tổ hợp đặc điểm này vận hành theo một 

m c đích nhất định tạo ra kết quả của một hoạt động nào đấy  [24]. Theo Nguyễn 

Sinh Huy và nhóm tác giả thì “Năng lực là một sự kết hợp linh hoạt và độc đáo 

nhiều đặc điểm tâm lý của một người, tạo thành những điều kiện chủ quan thuận lợi 

giúp cho người đó tiếp thu dễ dàng, tập dượt nhanh chóng và hoàn thành hoạt động 

đạt hiệu quả cao trong một lĩnh vực nào đó  [34]. NL luôn đƣợc xem xét trong mối 

quan hệ với hoạt động hoặc quan hệ với một đặc trƣng tâm lý nhất định nào đó. Theo 

Đặng Thành Hƣng “Năng lực là thuộc tính cá nhân cho ph p cá nhân thực hiện 

thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện c  

thể  [35]. Theo tác giả thì NL có cấu trúc gồm ba bộ phận cơ bản: Tri thức về lĩnh 

vực hoạt động hay quan hệ đó; Kĩ năng tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử với 

quan hệ đó; Những điều kiện tâm lý để tổ chức và thực hiện tri thức, kĩ năng trên 

trong một cơ cấu thống nhất và theo một định hƣớng r  ràng. 



 24 

 Dƣới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế học, theo F. E. Weinert thì “Năng lực là 

tổng hợp những khả năng và kĩ năng s n có hoặc học được cũng như sự s n sàng của 

học sinh nh m giải quyết vấn đề nảy sinh và hành động một cách có trách nhiệm, có sự 

phê phán để đi đến giải pháp  (dẫn theo [4]). Ở quan điểm này tác giả chú trọng tính 

thực hành của NL. 

 Theo quan điểm của Giáo dục học, Bernd Meier cho rằng “Năng lực là khả năng 

thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả một hành động, giải quyết các nhiệm v , vấn đề 

trong những tình huống khác nhau thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân 

trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự s n sàng hành động  

[3]. Theo tác giả thì NL gắn liền với khả năng hành động và “năng lực hành động  là 

một loại NL, nhƣng khi nói phát triển NL ngƣời ta cũng hiểu đồng thời là phát triển 

NL hành động. NL theo Denyse Tremblay là “một khả năng hành động hiệu quả b ng 

sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. Những khả năng này được sử d ng một cách 

phù hợp, bao gồm tất cả những gì học được từ nhà trường cũng như những kinh 

nghiệm; những kĩ năng, thái độ và sự hứng thú; ngoài ra còn có những nguồn bên 

ngoài…  [121]. NL theo chƣơng trình giáo dục Québec là “khả năng vốn có, là việc 

sử d ng và vận d ng tri thức để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong cuộc sống . 

Theo chƣơng trình giáo dục của New Zealand thì “Năng lực là một khả năng hành 

động hiệu quả hoặc là sự phản ứng thích đáng trong các tình huống phức tạp nào đó ; 

Chƣơng trình giáo dục của Indonesia “Năng lực là những kiến thức (knowledge), kĩ 

năng (skill) và các giá trị (values) được phản ánh trong thói quen suy nghĩ và hành 

động của mỗi cá nhân. Thói quen tư duy và hành động kiên trì, liên t c có thể giúp 

một người trở nên có năng lực, với ý nghĩa làm một việc gì đó trên cơ sở có kiến thức, 

kĩ năng và các giá trị cơ bản . Còn Howard Gardner lại nhấn mạnh đến tính định 

lƣợng của NL, ông cho rằng “Năng lực phải được thể hiện thông qua hoạt động có kết 

quả và có thể đánh giá hoặc đo được  [94]. Tác giả Phạm Viết Vƣợng “Năng lực là 

sau khi được đào tạo, một người nào đó có khả năng thực hiện những nhiệm v  và 

công việc của nghề nghiệp chuyên môn. Nói đến năng lực là nói đến khả năng thực 

hiện thành công một hoạt động nào đó đảm bảo đúng những tiêu chuẩn và yêu cầu đặt 

ra đó chính là năng lực thực hiện. năng lực mang tính cá nhân hóa, có thể hình thành và 

phát triển thông qua đào tạo, bồi dưỡng và tự trải nghiệm thực tiễn  [83]. Chƣơng trình 
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giáo dục phổ thông năm 2018 thì “Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành,

phát triển nhờ tố chất s n có và quá trình học tâp, rèn luyện, cho ph p con người huy

động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, 

niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong 

muốn trong những điều kiện c  thể  [5]. 

 Mặc dù cách diễn đạt có khác nhau nhƣng các định nghĩa về NL của các tác giả 

trong và ngoài nƣớc đều có những điểm chung, đều cho rằng NL đƣợc hình thành trên cơ 

sở kiến thức, kĩ năng và giá trị. NL đƣợc hình thành và phát triển thông qua đào tạo, bồi 

dƣỡng và tự trải nghiệm thực tiễn. 

 Nhƣ vậy, có thể hiểu năng lực là sự tổng hòa của kiến thức, kĩ năng và giá trị 

(hứng thú, ý chí, kiên trì…), năng lực là khả năng cho ph p con người thực hiện thành 

công một hoạt động trong một hoàn cảnh c  thể. Năng lực được hình thành và phát 

triển thông qua đào tạo, bồi dưỡng và trải nghiệm thực tiễn của mỗi cá nhân. 

 Qua các định nghĩa cho thấy, NL của HS có những đặc điểm chung sau: 

 - Xác định nhiệm vụ học tập một cách tự giác; 

 - Biết cách đặt ra mục tiêu học tập cho bản thân; 

 - Biết cách lựa chọn phƣơng pháp và phƣơng tiện phù hợp với bản thân để việc học 

tập đạt kết quả; 

 - Đồng thời thƣờng xuyên tự đánh giá, lắng nghe sự góp ý, đánh giá từ bạn bè và 

GV để điều chỉnh việc học tập của bản thân một cách hợp lý. 

 Cũng nhƣ các NL chung khác, để hình thành NLTH đòi hỏi mỗi ngƣời học phải có 

kiến thức TH, kĩ năng TH và các giá trị (hứng thú, ý chí, kiên trì...). Việc bồi dƣỡng 

NLTH là bồi dƣỡng cho HS  kiến thức TH, bồi dƣỡng cho HS kĩ năng TH và bồi dƣỡng 

các giá trị (hứng thú TH, ý chí TH, kiên trì TH...) cho HS. 

2.1.2. Năng lực tự học 

2.1.2.1. Khái niệm 

 Tự học 

 Quan niệm về TH đã đƣợc các tác giả trong và ngoài nƣớc đề cập dƣới nhiều góc 

độ, nhiều hình thức khác nhau. Một số tác giả khi nghiên cứu về TH đã đi theo cách 

tiếp cận nhìn nhận TH là một hoạt động độc lập và mang đậm sắc thái cá nhân, đòi hỏi 

sự nỗ lực ý chí cao độ của ngƣời học nhằm chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm xã hội - 
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lịch sử, hình thành kĩ năng, kĩ xảo trong quá trình học tập và trong cuộc sống. Cách 

tiếp cận thứ hai nhìn nhận TH nhƣ là PPDH diễn ra dƣới sự hƣớng dẫn, tổ chức của 

ngƣời GV trong QTDH. TH có thể đƣợc tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp, theo 

hoặc không theo chƣơng trình và SGK đã đƣợc ấn định, tùy theo hứng thú khoa học và 

nghề nghiệp, tùy theo trình độ nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, tùy theo đặc 

điểm, thói quen làm việc riêng của mỗi ngƣời. Hiện nay, khái niệm TH đã có nhiều 

thay đổi, đƣợc thống nhất theo một số quan điểm sau: 

 Theo Bolhuis [88] và Garrison [95] thì “Tự học là sự tích hợp của việc tự quản lý 

với tự kiểm soát của người học, đó là quá trình mà người học tự theo dõi, đánh giá và 

điều chỉnh chiến lược nhận thức của mình. Người học là chủ thể trong sự hợp tác chặt 

chẽ của giáo viên và các bạn học cùng lớp . 

 Tác giả N. A. Rubakin cho rằng TH là một hoạt động nhận thức độc lập của cá 

nhân để tự mình lấy tri thức. Ông cho rằng TH là quá trình lĩnh hội tri thức, kinh 

nghiệm xã hội, lịch sử trong thực tiễn hoạt động cá nhân bằng cách thiết lập các mối 

quan hệ, cải tiến kinh nghiệm ban đầu, đối chiếu với các mô hình phản ánh hoàn cảnh 

thực tại, biến tri thức của loài ngƣời thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo 

của bản thân chủ thể [64]. 

 Theo Nguyễn Kỳ thì “Tự học nghĩa là người học tích cực chủ động tự mình tìm 

ra b ng hành động của mình, tự thể hiện mình và hợp tác với các bạn, học bạn, học 

thầy và học mọi người. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí của người 

tự nghiên cứu, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề đặt ra cho mình để nhận 

biết vấn đề, thu thập xử lý thông tin cũ, xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề, thử 

nghiệm các giải pháp...  [43]. 

 G. D. Sharma nhìn nhận TH nhƣ là một PPDH diễn ra dƣới sự hƣớng dẫn, tổ 

chức của ngƣời GV trong QTDH. Tác giả cho rằng TH là một PPDH hiệu quả, giúp cá 

nhân lĩnh hội đƣợc những tri thức và kĩ năng khác nhau nhƣ một cách thỏa đáng gọi là 

phƣơng pháp TH [65]. 

 Theo Nguyễn Ngọc Bảo, TH là việc ngƣời học có thể tự mình tìm ra kiến thức, 

khai thác kiến thức bằng hành động của chính mình, tự thể hiện mình và hợp tác với 

các bạn, tự tổ chức họat động học, tự kiểm tra, đánh giá, tự điều chỉnh họat động học 

của mình [2]. 



 27 

 Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn cho rằng “Tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử 

d ng các năng lực trí tuệ và có khi cả cơ bắp cùng với các phẩm chất của mình, rồi cả 

động cơ, tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết 

mới nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình  [72]. 

 Tác giả Lƣu Xuân Mới cho rằng “Tự học là hình thức hoạt động nhận thức của 

cá nhân nh m nắm vững hệ thống tri thức và kĩ năng do chính bản thân người học tiến 

hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp, theo hoặc không theo chương trình và sách giáo 

khoa đã được quy định  [51]. 

 Từ việc tìm hiểu nội hàm các quan niệm TH của một số tác giả trong và ngoài 

nƣớc đề cập ở trên, theo chúng tôi: Tự học là quá trình người học tự mình thực hiện 

việc học tập để chiếm lĩnh tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo, những kinh nghiệm lịch 

sử xã hội qua đó hoàn thiện bản thân. Tự học có thể diễn ra cả ở trên lớp và ngoài 

lớp, theo hoặc không theo chương trình và sách giáo khoa đã được ban hành. Đó là 

một hoạt động mang tính tích cực, chủ động, tự giác nh m đạt được m c tiêu học tập 

xác định của người học. 

 Năng lực tự học 

 Để hƣớng tới một xã hội học tập suốt đời thì TH đƣợc xem là chìa khóa mở ra 

cánh cửa ấy. Muốn vậy, bản thân mỗi ngƣời học phải có NLTH. Theo V. A. 

Cruchetxki “Năng lực tự học là năng lực hết sức quan trọng vì tự học là chìa khóa 

tiếp nhận tri thức với quan niệm của thời đại là học suốt đời. Có năng lực tự học mới 

có thể tự học suốt đời. Năng lực tự học bao gồm tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo  

[11]. Theo Nguyễn Cảnh Toàn “Năng lực tự học được hiểu là một thuộc tính kĩ năng 

rất phức hợp. Nó bao gồm kĩ năng và kĩ xảo cần gắn bó với động cơ và thói quen 

tương ứng, làm cho người học có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công việc đặt 

ra". NLTH là sự bao hàm cả cách học, kĩ năng học và nội dung học “Năng lực tự 

học là sự tích hợp tổng thể cách học và kĩ năng tác động đến nội dung trong hàng 

loạt tình huống - vấn đề khác nhau  [72]. Theo Lê Hiển Dƣơng “Năng lực tự học là 

khả năng tự mình tìm tòi, nhận thức và vận d ng kiến thức vào tình huống mới hoặc 

tương tự với chất lượng cao  [20]. Theo Trịnh Quốc Lập “Năng lực tự học được thể 

hiện qua việc chủ thể tự xác định đúng đắn động cơ học tập của mình, có khả năng 

tự quản lý việc học của mình, có thái độ tích cực trong các hoạt động để có thể tự 
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làm việc, điều chỉnh hoạt động học tập và đánh giá kết quả học tập của mình, có thể 

độc lập làm việc và làm việc hợp tác với người khác  [44]. Theo Lƣơng Viết Mạnh 

thì “Năng lực tự học là hành động tự khám phá, phát hiện những vấn đề, những kiến 

thức mới trong quá trình học tập, từ đó vận d ng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã 

có vào tình huống c  thể để thực hiện có kết quả m c tiêu học tập đã đề ra  [49]. 

Theo Vũ Quốc Chung và Lê Hải Yến “Năng lực tự học là năng lực hết sức quan 

trọng mà sinh viên đại học phải có, vì tự học là chìa khóa tiến vào thế kỷ XXI, một 

thế kỷ với quan niệm học tập suốt đời, xã hội học tập. Có năng lực tự học mới có thể 

tự học, mới có thể học suốt đời. Vì vậy, học tập ở trường đại học quan trọng nhất là 

học cách tự học  [8]. 

 Nhƣ vậy, có thể hiểu: Năng lực tự học là khả năng xác định được nhiệm v  học tập 

một cách tự giác, chủ động; tự đặt được m c tiêu học tập và nỗ lực phấn đấu để thực hiện 

m c tiêu; có phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản 

thân khi thực hiện các nhiệm v  học tập thông qua tự đánh giá hoặc góp ý của giáo viên, 

bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong học tập. 

2.1.2.2. Cấu trúc năng lực tự học 

 Trong các tƣ liệu về TH, việc phân tích cấu trúc của NLTH chƣa đƣợc đề cập chi 

tiết, do đó đây là vấn đề còn mang tính mở, cần đƣợc nghiên cứu. Căn cứ vào yêu cầu 

cần đạt về NL của HS theo chƣơng trình giáo dục phổ thông [5], chúng tôi xem NLTH 

có những NL thành tố với các biểu hiện hành vi tƣơng ứng sau: 

 Xác định m c tiêu học tập (T.A.) 

 Đối với NL thành tố này, HS phải xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng cần đạt 

và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan, từ đó tự xây dựng cho mình động cơ học tập 

đúng đắn. Có động cơ học tập tốt khiến cho HS tự giác say mê, học tập với những mục 

tiêu cụ thể r  ràng, TH do niềm yêu thích của bản thân, để có thể TH lâu dài và bền 

vững. Có mục tiêu học tập sẽ quyết định cách thức chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng cho 

mình, phù hợp với trình độ tiếp thu, với tài liệu để duy trì động lực TH nhƣ: TH cá 

nhân, đôi bạn học tập, học nhóm, học với tài liệu, học với bài giảng đa phƣơng tiện, 

máy tính... từ đó tự xây dựng cho mình động cơ học tập đúng đắn, đồng thời đề xuất 

đƣợc các vấn đề trong học tập một cách khoa học, phù hợp với kiến thức. 
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 Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập (T.B.) 

 HS phải biết cách lập kế hoạch học tập khoa học vừa sức và khả thi, hình thành 

đƣợc cách học riêng của bản thân. Lên danh mục các nội dung cần TH, khối lƣợng và 

yêu cầu cần đạt đƣợc, sử dụng các phƣơng pháp nhận thức phổ biến trong học tập, các 

hoạt động cần phải tiến hành, sản phẩm cụ thể cần phải đƣợc tạo ra, thời gian dành cho 

mỗi nội dung và hoạt động. Khi lập kế hoạch, cần bao gồm cả các phƣơng án phụ, dự 

kiến khắc phục các trở ngại đột xuất về thời gian, ngoại cảnh, yêu cầu chung... 

 Thực hiện kế hoạch học tập (T.C.) 

 HS thể hiện khả năng tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đƣợc nguồn tài liệu phù hợp 

với việc học qua Internet và các nguồn tài liệu khác, với việc lựa chọn phƣơng tiện và 

công cụ hỗ trợ thích hợp phù hợp mục đích và nhiệm vụ học tập khác nhau của HS. Lựa 

chọn đƣợc hình thức ghi chép thông tin phù hợp thông qua HsHT điện tử hoặc qua vở 

ghi chép, qua đó giúp tri thức đƣợc lƣu lại, thƣờng xuyên đƣợc bổ sung, mở rộng, đào 

sâu, làm giàu tri thức cá nhân. 

 Đánh giá, điều chỉnh việc học (T.D.) 

 DH đề cao vai trò chủ động của HS đòi hỏi phải tạo điều kiện, tạo cơ hội để kích 

thích HS đánh giá và tự đánh giá giúp HS có thể nhìn nhận, xem xét NLTH của mình, 

qua đó HS phát triển khả năng đánh giá hoạt động TH, tự nhận biết mức độ tiếp thu 

của mình, biết đƣợc điểm mạnh, yếu của bản thân giúp HS có thể học tập tốt hơn và 

vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đồng thời điều chỉnh phƣơng pháp TH thích 

hợp nhƣ: Tự trắc nghiệm bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Tự luận hoặc 

tự so sánh kết quả học tập của mình với kết quả đúng đƣợc GV xác nhận. 

Bảng 2.1. Bảng các năng lực thành tố của NLTH 

STT 

Các NL 

thành tố 

của NLTH 

Kí 

hiệu 
Các chỉ số hành vi của NLTH 

1 

Xác định 

mục tiêu 

học tập 

T.A. 

Xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, 

kĩ năng đã biết có liên quan, hình thành ý thức về nhu cầu 

học tập, từ đó tự xây dựng cho mình động cơ học tập đúng 

đắn, đồng thời đề xuất đƣợc các vấn đề trong học tập một 

cách khoa học, phù hợp với kiến thức. 
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2 

Lập và  

điều chỉnh 

kế hoạch 

học tập 

T.B. 

Xác định các điều kiện học tập hiện tại và cách học 

riêng của bản thân, xác định nhiệm vụ học tập và lập thời 

gian biểu thực hiện qua việc lên danh mục các nội dung 

cần TH, khối lƣợng và yêu cầu cần đạt đƣợc, sử dụng các 

phƣơng pháp nhận thức phổ biến trong học tập, các phƣơng 

án phụ, dự kiến khắc phục các trở ngại đột xuất về thời 

gian, ngoại cảnh, yêu cầu chung... 

3 

Thực hiện 

kế hoạch 

học tập 

T.C. 

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đƣợc nguồn tài liệu phù 

hợp với việc học, thông qua việc lựa chọn phƣơng tiện và 

công cụ hỗ trợ thích hợp phù hợp mục đích và nhiệm vụ học 

tập khác nhau của HS. Lựa chọn đƣợc hình thức ghi chép 

thông tin phù hợp, giúp tri thức có đƣợc không dễ quên mà 

bền vững, thƣờng xuyên đƣợc bổ sung, mở rộng, đào sâu, 

làm giàu tri thức cá nhân. 

4 

Đánh giá, 

điều chỉnh 

việc học 

T.D. 

Đánh giá và tự đánh giá bản thân, tự nhận biết mức độ 

tiếp thu của mình, biết đƣợc điểm mạnh, yếu của của mình 

để học tập tốt hơn và vận dụng kiến thức đã học vào thực 

tiễn đồng thời điều chỉnh phƣơng pháp TH thích hợp. 

2.1.2.3. Các hình thức tự học 

 Có nhiều hình thức khác nhau để ngƣời học có thể TH, độc lập chiếm lĩnh tri 

thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và hoàn thiện nhân cách bản thân. Tuy nhiên, dù là 

với hình thức nào thì để có thể TH tốt, bản thân mỗi ngƣời học cũng cần phải biết chủ 

động thiết kế quá trình học tập của mình sao cho phù hợp với khả năng, sở trƣờng, 

hoàn cảnh, điều kiện của bản thân. Nói cách khác, để TH tốt trong bất kỳ hình thức 

nào, mỗi HS cũng cần phải đáp ứng đƣợc những điều kiện sau: 

 - Nắm vững những yêu cầu đặc thù của môn học, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ học 

tập, phải có tinh thần tự chủ; từ đó xác định động cơ học tập đúng đắn và lành mạnh. 

 - Chủ động lựa chọn các phƣơng pháp, phƣơng tiện và hình thức TH sao cho phát 

huy đƣợc tốt nhất ƣu điểm của từng phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức và NL của 

bản thân. 

 - Chủ động trao đổi kiến thức với GV thông qua các kênh tƣơng tác. 
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 - Vận dụng các hình thức TH một cách linh hoạt và chủ động, học ở mọi nơi và 

mọi lúc. 

 Dựa vào những dấu hiệu khác nhau ngƣời ta đã có nhiều cách phân loại các hình 

thức TH khác nhau, trên thực tế thƣờng có các hình thức TH sau:  

 Dựa vào sự chỉ đạo của người dạy đối với người học  

 Mối quan hệ giữa ngƣời dạy và ngƣời học chính là mối quan hệ giữa ngoại lực và 

nội lực. Ngƣời dạy dù quan trọng đến đâu cũng chỉ là chất xúc tác thúc đẩy nội lực của 

ngƣời học phát huy trong quá trình nhận thức: Tự giác, tích cực, say mê, sáng tạo tham 

gia vào quá trình học tập. TH của HS theo hình thức này liên quan trực tiếp đến yêu 

cầu của GV, đƣợc GV định hƣớng về nội dung, phƣơng pháp TH để ngƣời học thực 

hiện. Hình thức này đem lại một số kết quả nhất định, HS trao đổi ngay với GV nếu có 

vấn đề chƣa hiểu. Tuy nhiên, nếu HS chƣa đƣợc trang bị về phƣơng pháp TH thì việc 

học sẽ gặp khó khăn khi tiến hành TH.  

 - TH diễn ra dƣới sự hƣớng dẫn, chỉ đạo, điều khiển trực tiếp của ngƣời thầy; 

 - TH có sự hƣớng dẫn của ngƣời thầy nhƣng không giáp mặt; 

 - TH độc lập không có sự hƣớng dẫn của thầy.  

 Dựa vào không gian tiến hành tự học 

 - TH trên lớp: HS thu nhận kiến thức thông qua nghe giảng, ghi chép và làm bài 

tập; đồng thời trao đổi thông tin trực tiếp với GV và bạn trong lớp học. 

 - TH ngoài lớp: Với hình thức này, HS chủ động trong việc tìm kiếm nguồn tri 

thức, chủ động sắp xếp thời gian học và trao đổi thông tin cần thiết với ngƣời dạy 

thông qua nhiều kênh tƣơng tác. 

 Dựa vào các phương tiện hỗ trợ tự học: TH với sự hỗ trợ của máy tính và các 

phần mềm; TH qua tài liệu hƣớng dẫn. 

 - TH qua phƣơng tiện truyền thông (học từ xa): HS đƣợc học qua máy tính, 

truyền hình… Việc trao đổi thông tin của thầy và trò một cách gián tiếp. 

 - TH qua tài liệu hƣớng dẫn: Trong quá trình TH ở hình thức này, thông qua tài 

liệu hƣớng dẫn, ngƣời học chủ động, tự giác, huy động mọi trí tuệ để hoàn thành 

những yêu cầu đã đƣợc đƣa ra. 

 Qua việc nghiên cứu các hình thức TH ở trên chúng tôi nhận thấy rằng mỗi hình 

thức TH có những ƣu nhƣợc điểm nhất định. Để phát huy những ƣu điểm của các hình 
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thức TH này, cần phối hợp các hình thức DH lại với nhau một cách linh hoạt để ngƣời 

học có thể TH một chủ động và phù hợp nhất có thể. 

2.2. Dạy học theo B-Learning 

 Kết hợp các hình thức DH là bƣớc đi mới nhất trong lịch sử lâu dài của DH dựa 

trên công nghệ. DH kết hợp xuất phát từ các quốc gia phát triển sau khi họ khai thác 

hình thức DH trực tuyến (E-Learning) không hoàn toàn thành công. Công nghệ mang 

lại sự tiện nghi, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí nhƣng lại làm cho ngƣời học dễ dàng 

mất đi động cơ học tập và mất đi cơ hội giao tiếp trực tiếp nhƣ trong các lớp học 

truyền thống. Chính vì vậy, các buổi DH giáp mặt vẫn giữ đƣợc nhiều giá trị mà việc 

TH với máy tính không thể nào bù đắp đƣợc. Ngƣợc lại, với sự bùng nổ của CNTT và 

việc xuất hiện các chƣơng trình ứng dụng trên mạng thì việc truyền đạt thuần túy 

không thể cung cấp cho ngƣời học đƣợc nguồn kiến thức khổng lồ và những thông tin 

thức thời, lúc này vai trò hỗ trợ của DH trực tuyến đƣợc thể hiện rất r  nét. Khái niệm 

B-Learning xuất hiện, với mục đích kết hợp những ƣu điểm của hình thức DH giáp 

mặt và tận dụng thế mạnh của CNTT, cụ thể là các chƣơng trình TH qua hệ thống 

phần mềm hoặc trực tuyến (online). Với hình thức học tập này, ngƣời dạy và ngƣời 

học sẽ có hình thức tiếp cận môn học theo hƣớng toàn diện hơn. 

2.2.1. B-Learning 

2.2.1.1. Khái niệm 

 B-Learning đang đƣợc áp dụng trong giáo dục đại học, đào tạo nghề và giáo dục 

phổ thông [99]. Tác giả J. Watson đã dự đoán rằng B-Learning sẽ “nổi lên như một 

hình thức học tập của tương lai  [125], B. Ross và K. Gage cho rằng B-Learning sẽ 

trở thành “hình thức học tập mới  [112] hoặc “quá trình học tập bình thường mới  

[107]. Một số khái niệm về B-Learning tiêu biểu nhƣ “B-Learning để chỉ cách học 

kết hợp giữa hình thức lớp học truyền thống và các giải pháp E-Learning  [120], 

“B-Learning là việc sử d ng các giải pháp đào tạo hiệu quả nhất để đạt được các 

m c tiêu học tập sẽ đạt được m c tiêu kinh doanh mong muốn  [127]. Tác giả S. 

Alvarez cho rằng “B-Learning là sự kết hợp của các phương tiện truyền thông trong 

đào tạo như công nghệ, các hoạt động, và các loại sự kiện nh m tạo ra một chương 

trình đào tạo tối ưu cho một đối tượng c  thể  [85]. Theo nhóm Laura Staley thì “B-

Learning là sự kết hợp (hay pha trộn) giữa các chế độ học tập trực tuyến khác nhau 
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hoặc học trực tiếp và học trực tuyến. Học tập kết hợp ngày càng trở nên phổ biến với 

sự s n có của cả hai lựa chọn học tập trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ  [115]. 

Trong những năm gần đây, khái niệm B-Learning dành cho bậc đại học không có 

nhiều thay đổi, tuy nhiên, bậc phổ thông thì có nhiều tác giả đã đƣa ra những khái 

niệm khác nhau. Viện Clayton Christenen đã phổ biến một khái niệm nhấn mạnh yếu 

tố kiểm soát HS theo thời gian, địa điểm, cách thức hoặc tiến độ trong trực tuyến một 

phần hoặc kết hợp giữa trực tuyến và giáp mặt trực tiếp [101]. Theo Graham, “B-

Learning là sự kết hợp những ưu điểm của dạy học giáp mặt và trực tuyến  [99]. 

 Tuy B-Learning đang đƣợc xem là hình thức học tập hiện đại của thời kỷ 

nguyên số và đang dần trở thành một xu thế tất yếu của thế giới nhƣng ở Việt Nam, 

B-Learning còn là một khái niệm còn mới mẻ, chƣa đƣợc sử dụng rộng rãi và 

còn gặp những khó khăn nhất định. Khái niệm“học tập hỗn hợp  đƣợc Nguyễn Văn 

Hiền đƣa ra để chỉ hình thức kết hợp giữa cách học truyền thống với học tập có sự hỗ 

trợ của công nghệ, học tập qua mạng [26]. Trần Trung và cộng sự đƣa ra khái niệm 

cụ thể hơn về B-Learning, đó là “hình thức học tập, triển khai một khóa học với sự 

kết hợp của hai hình thức học tập trực tuyến và dạy học giáp mặt truyền thống  [76]. 

Theo Tôn Quang Cƣờng và Phạm Kim Chung thì B-Learning là “sự phối hợp giữa 

dạy học giáp mặt trực tiếp với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay  [10]. 

Nguyễn Văn Đại và Đào Thị Việt Anh cho rằng “Blended Learning là sự kết hợp 

thống nhất và bổ sung lẫn nhau giữa dạy học trực tuyến qua mạng internet với tính 

tự lực cao của học sinh và dạy học trực tiếp trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo 

viên nh m giúp học sinh đạt được m c tiêu học tập đề ra trong quá trình chiếm lĩnh 

cùng một nội dung học tập  [21]. 

 Tuy B-Learning là một hình thức tổ chức DH mới, nhƣng không phải luôn luôn 

hoàn hảo và cũng không chỉ đơn thuần là phép cộng giữa DH giáp mặt với DH trực 

tuyến hay phép cộng giữa DH giáp mặt với sử dụng sự hỗ trợ của website DH thông 

thƣờng. Từ những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc, theo chúng tôi B-

Learning là một hình thức tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy học giáp mặt truyền thống 

và dạy học trực tuyến nh m tối ưu hóa thế mạnh mỗi hình thức, đảm bảo hiệu quả 

giáo d c đạt được là cao nhất. 
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2.2.1.2. Cấu trúc B-Learning 

 Sự kết hợp giữa DH giáp mặt và trực tuyến cho phép ngƣời học linh hoạt hơn 

trong việc nắm giữ kiến thức, không làm mất đi động cơ học tập đồng thời vẫn có cơ 

hội giao tiếp trực tiếp nhƣ trong các lớp học truyền thống. Theo Picciano, cấu trúc 

của B-Learning gồm sáu thành phần: 1- Nội dung; 2- Cảm xúc và nhận thức xã hội; 

3- Tƣ duy, thảo luận; 4- Phản ánh, phản hồi; 5- Làm việc nhóm; 6- So sánh, đánh 

giá, tổng hợp [109]. Carman khi áp dụng các lý thuyết học tập của Keller, Gagné, 

Bloom, Merrill, Clark và Gery cho rằng cấu trúc của B-Learning gồm năm thành 

phần: 1- Hoạt động đồng bộ; 2- Hoạt động không đồng bộ; 3- Hợp tác; 4- Đánh giá; 

5- Tài liệu hỗ trợ [90]. 

 Tuy có sự bổ sung và lƣợt bỏ đi một số thành phần từ những nghiên cứu của 

Picciano [109] và Carman [90], các thành phần cấu trúc của B-Learning đã phản ánh 

các giá trị giáo dục và góp phần rèn luyện các kĩ năng học tập cần thiết đặc biệt là tăng 

cƣờng TH, tự đánh giá qua đó bồi dƣỡng NLTH của HS. 

2.2.1.3. Mô hình B-Learning 

 B-Learning hoàn toàn không phải là sự bổ sung, bù đắp các nhƣợc điểm của DH 

trực tuyến hay DH giáp mặt. Trên thực tế, đó là một mô hình DH mới hoàn toàn về 

chất, làm thay đổi căn bản các quan điểm về lý luận DH đã tồn tại từ trƣớc đến nay. 

Dựa vào những phân tích của nhóm H. Staker và cộng sự về B-Learning [116], nhóm 

của M. B. Horn và cộng sự đã đề xuất sáu mô hình B-Learning [100]. Sau đó, hai tác 

giả chính là H. Staker và M. B. Horn đã hợp nhất và đơn giản hóa thành bốn mô hình 

B-Learning [101], cụ thể: 

 - Mô hình xoay vòng (Rotation model): QTDH đƣợc triển khai dựa trên sự xoay 

vòng giữa các hình thức học tập trên lớp và ngoài lớp dựa trên nền tảng công nghệ. Mô 

hình xoay vòng gồm các mô hình nhỏ: Xoay vòng trạm (Station rotation); Luân 

chuyển lớp học (Class rotation); Xoay vòng cá nhân (Individual rotation); Lớp học đảo 

ngƣợc (Flipped classroom). 

 - Mô hình linh hoạt (Flex model): Các hoạt động học tập dựa trên nền tảng khóa 

học trực tuyến kết hợp với hƣớng dẫn trực tiếp của GV trên lớp. Ngƣời học có thể chủ 

động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với bản thân. 
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 - Mô hình ảo phong phú (Enriched virtual model): Hoạt động DH đƣợc triển khai 

trong phòng máy tính chuyên biệt; ngƣời học tự lựa chọn các khóa học trực tuyến với 

mục đích mở rộng, nâng cao trình độ, kiến thức theo các định hƣớng của chƣơng trình 

nhà trƣờng. 

 - Mô hình tự pha trộn (A la carte model): Các hoạt động DH đƣợc thiết kế và 

triển khai một phần ở lớp học truyền thống, phần còn lại đƣợc đào tạo dựa trên các nền 

tảng công nghệ trực tuyến. 

 

 Trong các mô hình B-Learning này, Internet vừa là môi trƣờng phân phối tài 

nguyên học, vừa là nơi diễn ra các hoạt động DH. Ngƣời học tham gia vào quá trình học 

tập bằng cách học giáp mặt trên lớp (nhóm, cá nhân, seminar, hội thảo); học hợp tác qua 

mạng máy tính (chat, blog, online, forum) và TH (trực tuyến hoặc ngoại tuyến, độc lập 

về không gian). Với mỗi nội dung, ngƣời học đƣợc học bằng phƣơng pháp tốt nhất, 

phƣơng tiện tốt nhất, hình thức phù hợp nhất và khả năng đạt hiệu quả cao nhất. 

BLENDED LEARNING 

MÔ HÌNH 

XOAY VÕNG 

(Rotation 

model) 

MÔ HÌNH ẢO 

PHONG PHÖ 

(Enriched 

virtual model) 

MÔ HÌNH TỰ 

PHA TRỘN 

(A la carte 

model) 

MÔ HÌNH 

LINH HOẠT 

(Flex model) 

LUÂN CHUYỂN LỚP HỌC 

(Class rotation) 

XOAY VÕNG CÁ NHÂN 

(Individual rotation) 

LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC 

(Flipped classroom) 

XOAY VÕNG TRẠM 

(Station rotation) 

Sơ đồ 2.1. Mô hình B-Learning (theo Staker và Horn) 
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2.2.2. Các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning 

 B-Learning đƣợc coi là phƣơng án tối ƣu nhất hiện nay khi mà DH trực tuyến 

không thể thay thế đƣợc những hình thức DH giáp mặt trên lớp. Việc kết hợp giữa DH 

giáp mặt và DH trực tuyến đƣợc thể hiện ở nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Tổng 

quan từ nhiều nguồn tài liệu về B-Learning khác theo, Charles R. Graham đã cho thấy 

có 3 loại hình kết hợp của B-Learning phổ biến nhất là: 1- Kết hợp các phƣơng thức DH 

(hoặc các phƣơng tiện truyền tải); 2- Kết hợp các PPDH; 3- Kết hợp hƣớng dẫn trực tiếp 

và hƣớng dẫn trực tuyến [97]. Thực tế cho thấy, sự kết hợp còn đƣợc thực hiện trong 

một khâu hoặc giữa các khâu của QTDH nhằm tận dụng ƣu điểm trong quá trình thực 

hiện các mục tiêu DH hoặc kết hợp giữa các PPDH khác nhau nhằm tận dụng lợi thế từ 

sự hỗ trợ của công nghệ. Có thể thấy B-Learning là một hình thức DH tích cực, đặc biệt 

là sự tƣơng tác giữa ngƣời học với ngƣời học, giữa ngƣời học với ngƣời dạy nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời học, ngƣời dạy và ngƣời học đƣợc lựa chọn 

phƣơng án làm việc thuận lợi nhất cho mình trong từng hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. 

Từ những nghiên cứu của Tôn Quang Cƣờng và Phạm Kim Chung [10], Ninh Thị Hạnh 

[25], Charles R. Graham [99], H. Staker và cộng sự [116]; căn cứ vào mục tiêu DH, căn 

cứ vào thực tế DH cũng nhƣ nhu cầu của HS về TH, chúng tôi đề xuất có bốn hình thức 

DH theo B-Learning, tƣơng ứng với bốn mức độ kết hợp theo B-Learning. 

2.2.2.1.Các hình thức dạy học theo B-Learning 

 Hình thức 1: GV tổ chức DH giáp mặt ở lớp, trang E-Learning hỗ trợ GV 

chuẩn bị bài và HS TH ở nhà 

 QTDH diễn ra ở trên lớp theo một lịch trình cố định hoặc theo sự hƣớng dẫn của 

GV. Ở hình thức này, tài liệu tham khảo (TLTK) chủ yếu là SGK, sách bài tập, các 

sách tham khảo... E-Learning hỗ trợ GV chuẩn bị bài giảng, HS tìm kiếm TLTK và 

TH ở nhà. 

 Hình thức 2: HS TH một phần kiến thức trên trang E-Learning kết hợp với 

học giáp mặt 

 Giai đoạn chuẩn bị, GV có thể thiết kế và đóng gói, tải các nội dung học tập lên 

trang E-Learning. GV tiến hành tổ chức cho HS TH trên lớp kết hợp với việc hƣớng 

dẫn cho HS TH trên trang E-Learning. 
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 Việc GV yêu cầu HS TH các kiến thức trên trang E-Learning sẽ mang lại nhiều 

thuận lợi nhƣ: GV có thể soạn thảo và đóng gói hệ thống bài giảng, bài tập và bài kiểm 

tra dung lƣợng lớn. Qua việc truy cập làm bài của HS, GV có thể theo d i quá trình 

TH của HS. 

 Bên cạnh đó GV có thể tổ chức các hình thức TH theo nhóm, seminar... giao 

nhiệm vụ theo nhóm cho HS, các HS có thể vẫn TH nhóm nhƣng không nhất thiết phải 

gặp nhau mà cùng nhau giải bài tập, hoặc thảo luận một vấn đề do GV đƣa ra, tiến 

hành thảo luận và trao đổi với nhau qua diễn đàn. Đồng thời thông qua diễn đàn HS có 

thể trao đổi trực tiếp với GV về các vấn đề vƣớng mắc trong TH. 

 Việc thiết kế, đóng gói và truyền tải nội dung học tập đồng bộ trên trang E-

Learning có thể giúp HS TH mọi lúc, mọi nơi với nhiều loại phƣơng tiện có thể giúp 

HS TH trực tuyến miễn là có thể truy cập Internet. HS các vùng sâu vùng xa cũng có 

thể đƣợc học với các bài giảng mà GV đã đóng gói và đƣa lên trang E-Learning hoặc 

dành cho những HS vì một lý do cá nhân lên lớp thiếu bài cũng có thể TH bài giảng để 

nắm bắt kiến thức mới. 

 Hình thức 3: Tổ chức DH giáp mặt, HS tự ôn tập và hệ thống hóa những kiến 

thức đã được học dưới dạng một HsHT điện tử 

 Đây là một trong những hình thức DH theo B-Learning, GV tổ chức DH giáp mặt 

những nội dung kiến thức mới, sau đó yêu cầu HS tự ôn tập những kiến thức đã học và 

hệ thống hóa những kiến thức đó dƣới dạng sơ đồ tƣ duy, công thức... và lƣu chúng 

dƣới dạng HsHT điện tử thông qua trang E-Learning. Để HS có thể thực hiện việc TH 

này đạt hiệu quả, GV cần hƣớng dẫn HS cách “lƣu” kiến thức dƣới dạng HsHT điện tử 

qua những buổi học trực tiếp hoặc qua diễn đàn trao đổi ở trang E-Learning. Thông 

qua việc này giúp HS ghi nhớ sâu kiến thức đã đƣợc học, đồng thời nâng cao trình độ 

CNTT cho HS.  

 Hình thức 4: HS TH hoàn toàn một nội dung bài học trên trang E-Learning 

 Đây là hình thức TH cao nhất của HS trong B-Learning, HS tự khai thác tìm tài 

liệu, TH kiến thức mới với bài giảng đã đƣợc đồng bộ hóa. Sau đó HS có thể làm các 

bài tập trực tuyến, so sánh kết quả làm bài của mình với hƣớng dẫn giải bài tập để 

điều chỉnh, nếu chƣa làm đƣợc bài tập nhƣ mong muốn, HS có thể TH lại bài học 
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nhiều lần để hiểu. Khi đã hiểu bài, HS có thể tự kiểm tra kiến thức của mình sau mỗi 

bài học đó và tự kiểm tra, đánh giá KQHT của mình qua đó có thể điều chỉnh quá 

trình TH của bản thân. 

 Bên cạnh đó, HS có thể tự trao đổi kiến thức và những vấn đề còn vƣớng mắc với 

GV hoặc các thành viên khác thông qua diễn đàn. Sự phản hồi của GV và các thành 

viên khác giúp HS giải quyết đƣợc những khó khăn, vƣớng mắc trong học tập. 

 Để có thể cho HS làm quen với cách TH này, GV có thể đƣa ra sơ đồ logic DH 

của toàn chƣơng hoặc toàn phần kiến thức nào đó trong chƣơng trình học. Sau đó 

thông báo với HS các bài học GV sẽ truyền tải tới HS, những bài học HS có thể tự 

nghiên cứu và báo cáo kết quả. Giao nhiệm vụ cho HS chủ động học tập những kiến 

thức đó qua trang E-Learning và phản hồi lại cho GV về KQHT của mình. 

Việc TH này sẽ giúp cho HS nâng cao tính làm việc độc lập, tự giác và tích cực 

khám phá nghiên cứu trong quá trình tiếp thu kiến thức.  

  

HÌNH THỨC 3 

Tổ chức DH giáp 

mặt, HS tự ôn tập 

và hệ thống hóa 

những kiến thức 

đã được học dưới 

dạng một HsHT 

điện tử 

HÌNH THỨC 4 

HS TH hoàn toàn 

một nội dung bài 

học trên trang  

E-Learning 

HÌNH THỨC 1 

 GV tổ chức DH 

giáp mặt ở lớp, 

trang E-Learning 

hỗ trợ chuẩn bị 

bài và TH ở nhà 

DẠY HỌC 

TRUYỀN THỐNG 

DH CÓ HỖ TRỢ 

CÔNG NGHỆ 

HỌC MỘT NỘI 

DUNG QUA MẠNG 

HỌC MỘT KHÓA 

HỌC QUA MẠNG 

DẠY HỌC TRỰC 

TUYẾN/E-LEARNING 
DẠY HỌC GIÁP MẶT 

B-LEARNING 

Sơ đồ 2.2. Các hình thức dạy học theo B-Learning 

HÌNH THỨC 2 

HS TH một phần 

kiến thức trên 

trang E-Learning 

kết hợp với học 

giáp mặt 
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2.2.2.2. Các mức độ kết hợp theo B-Learning 

 Việc kết hợp DH giáp mặt với DH trực tuyến theo tỉ lệ mức độ nhƣ thế nào luôn là 

một vấn đề khó đối với các nhà nghiên cứu giáo dục. Theo Charles R. Graham [99], tỉ lệ 

mức độ kết hợp trong giáo dục đại học là 30:79. Trong một nghiên cứu khác của I. E. 

Allen, J. Seaman và R. Garrett [84], R. M. Bernard, E. Borokhovski, R. F. Schmid, R. 

M. Tamim và P. C. Abrami [86] thì tỉ lệ thành phần trực tuyến ít nhất là 20-30  và 

không quá 70-80%. Đối với giáo dục phổ thông, theo kết quả nghiên cứu của các nhà 

giáo dục, xây dựng và phát triển chƣơng trình, tỉ lệ vàng trong DH B-Learning hiện nay 

là 30:70, có ít nhất 30% nội dung phải trực tuyến [10], [25], [126]. Trên cơ sở những tỉ 

lệ của các tác giả [10], [25], [84], [86], [99], [126], chúng tôi cụ thể hóa đối với từng bài 

học cụ thể theo bốn mức độ kết hợp theo B-Learning nhƣ sau: 

 Mức độ 1: DH giáp mặt toàn bộ bài giảng ở trên lớp học với sự hỗ trợ của 

bài giảng điện tử, GV yêu cầu HS TH trên hệ thống E-Learning thông qua các bài tập 

trắc nghiệm và tự luận sau mỗi bài học 

 Theo mức độ này, DH giáp mặt là chủ yếu. QTDH diễn ra hoàn toàn ở trên lớp 

học theo lịch trình hoặc theo sự hƣớng dẫn của GV với sự hỗ trợ của bài giảng điện tử, 

các phần mềm DH... Ở mức độ này, DH trực tuyến khuyến khích thực hiện ở khâu vận 

dụng và kiểm tra, đánh giá KQHT. GV giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân HS hoàn thành 

các bài tập trên hệ thống thông qua các bài tập trực tuyến. Bên cạnh việc HS tự củng cố 

những kiến thức đã đƣợc học ở lớp học thông qua việc làm bài tập và các bài kiểm tra 

thì HS còn có thể tự so sánh, đánh giá KQHT của mình. Ngoài ra, nếu có vấn đề thắc 

mắc hoặc chƣa hiểu, HS có thể TH bằng cách đăng nhập vào Bài giảng đồng bộ hóa để 

đƣợc học lại bài đã học ở trên lớp. 

 Mức độ 2: Tổ chức DH giáp mặt, trang E-Learning củng cố kiến thức, đánh 

giá kết quả quá trình TH trên E-Learning thông qua tiết học truyền thống ở lớp 

 HS tham gia TH trên trang E-Learning một nội dung kiến thức nào đó trong 

chƣơng trình giảng dạy mà không đƣợc giảng dạy trên lớp học truyền thống. DH giáp 

mặt thực hiện ở khâu vận dụng và kiểm tra, đánh giá KQHT. GV củng cố kiến thức 

cho HS và đánh giá kết quả TH của HS. 

 Mức độ này yêu cầu HS TH cao hơn, nhƣng vẫn dƣới sự hƣớng dẫn và quản lý 

của GV, HS đƣợc giao nhiệm vụ, phải tự lực nghiên cứu vấn đề, thảo luận cùng bạn bè 
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và đƣợc trao đổi trực tiếp với GV để xây dựng kiến thức mới. Với mức độ này sẽ giúp 

HS đạt đƣợc hiệu quả cao trong học tập, phát huy tính tích cực, tự lực của HS trong 

học tập nói chung và học tập bộ môn nói riêng. 

 Mức độ 3: HS TH một phần nội dung kiến thức liên quan đến bài học mới thông 

qua trang E-Learning, GV tổ chức DH giáp mặt những nội dung còn lại của bài học 

 Ở mức độ này, giai đoạn chuẩn bị, bên cạnh việc GV thiết kế, đóng gói và truyền 

tải nội dung học tập, tạo diễn đàn, hƣớng dẫn HS TH trên mạng thì HS cũng tham gia 

vào việc tìm kiếm tài liệu trực tuyến và TH nội dung bài học mới thông qua TH trên hệ 

thống. Giai đoạn tổ chức DH, GV giải đáp trực tiếp những thắc mắc, những vƣớng mắc 

của HS trong quá trình học trực tuyến ở lớp học truyền thống. Việc TH này sẽ phát huy 

những ƣu điểm của DH giáp mặt và DH trực tuyến mang lại. HS đƣợc nâng cao tính làm 

việc độc lập, tự giác và tích cực khám phá nghiên cứu trong quá trình tiếp thu kiến thức. 

 Mức độ 4: DH trực tuyến hoàn toàn, DH giáp mặt hỗ trợ giải đáp thắc mắc 

cho HS 

 Ở mức độ này, toàn bộ nội dung, chƣơng trình học tập đƣợc đƣa lên hệ thống E-

Learning, GV yêu cầu bắt buộc HS phải tham gia TH một đơn vị kiến thức nào đó trên 

mạng liên quan trực tiếp đến bài học đang giảng dạy để giúp giảm tải việc tiếp thu kiến 

thức trên lớp. HS tham gia khóa học bằng cách đăng kí qua mạng và quá trình TH diễn 

ra hoàn toàn trên mạng. 

 Đây là mức độ TH ở mức cao của ngƣời học theo B-Learning, một số module kiến 

thức không nhất thiết GV phải dạy trực tiếp trên lớp. Khi chuẩn bị dạy bài tiếp theo, GV 

phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch DH của bài kế tiếp và trao đổi trƣớc với HS khi 

kết thúc tiết học. Kết thúc bài học này, GV phải giao nhiệm vụ cho HS TH một số nội 

dung của bài học tiếp theo trong đó có những phần yêu cầu HS đọc nghiên cứu SGK và 

TLTK, có một số nội dung yêu cầu HS truy cập vào trang E-Learning để đăng nhập học 

với bài giảng đã đƣợc đồng bộ hóa. GV sẽ kiểm tra kiến thức này khi bƣớc vào học bài 

mới và giải đáp những vấn đề thắc mắc của HS trong quá trình TH. Mức độ cao hơn, 

GV có thể cho các HS tự thảo luận phần kiến thức đó và tự rút ra kết luận về kiến thức 

đó dƣới sự dẫn dắt của GV. Tuy nhiên, GV cũng cần hỗ trợ giải đáp những vƣớng mắc 

cho HS thông qua những tiết học truyền thống ở lớp học.  
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 Với những hình thức DH và mức độ kết hợp theo B-Learning, quá trình TH trực 

tuyến của HS đƣợc tăng dần. HS đã chủ động hơn trong việc làm chủ kiến thức nhƣng 

vẫn không loại bỏ hoàn toàn vai trò của GV. HS và GV vẫn trao đổi trực tiếp thông qua 

những tiết học giáp mặt truyền thống. 

2.2.3. Nguyên tắc thiết kế nội dung dạy học theo B-Learning 

 Để thiết kế nội dung DH theo B-Learning đạt hiệu quả cần dựa trên những 

nguyên tắc và tiêu chí làm cơ sở để việc xác định nội dung, vận dụng phƣơng pháp và 

triển khai thực hiện sao cho phù hợp với cơ sở lý luận và điều kiện thực tiễn. Ở đây, 

chúng tôi đƣa ra nhóm nguyên tắc thiết kế nội dung DH theo B-Learning. 

2.2.3.1. Thiết kế nội dung dạy học theo B-Learning đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

 Nội dung DH theo B-Learning đƣợc thiết kế đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng. 

Cụ thể DH với sự trợ giúp của trang E-Learning phải đạt đƣợc các yêu cầu cơ bản và 

tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, đảm bảo không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn 

vào CNTT; Mức độ khai thác sâu kiến thức, kĩ năng trên trang E-Learning, phải phù 

hợp với khả năng của HS. DH với sự trợ giúp của CNTT phải phát huy tính tích cực, 

chủ động, tự giác học tập của HS. 

 Kiểm tra, đánh giá trực tuyến với trang E-Learning phải đảm bảo tính toàn diện, 

độ tin cậy, tính khả thi, đảm bảo yêu cầu phân hóa và đảm bảo tính hiệu quả. 

2.2.3.2. Đảm bảo tính linh hoạt, khả năng cập nhật cao, tính mở, tạo khả năng liên kết 

với các nguồn học liệu khác trong thiết kế nội dung B-Learning 

 Tính linh hoạt thể hiện ở chỗ, từng tính năng, công cụ của trang E-Learning có thể 

đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu của ngƣời dùng hiện nay cũng nhƣ nhu cầu phát sinh sau 

này. Tính cập nhật thể hiện ở chỗ trang E-Learning có thể thay thế bởi các phiên bản 

mới ƣu việt hơn, các tính năng đƣợc thay đổi ngày càng tốt hơn. Trang E-Learning có 

các công cụ tiện ích đủ đáp ứng mọi yêu cầu về học tập, kiểm tra, TH, cho phép tƣơng 

tác, trao đổi ý kiến, hình ảnh, âm thanh, video... Trang E-Learning cho phép phân hóa 

HS với số lƣợng HS tùy ý, giao nhiệm vụ học tập phù hợp với nhu cầu của từng HS 

cũng nhƣ ghi lại toàn bộ quá trình học tập của ngƣời dùng. 

 Trang E-Learning đƣợc thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi, bổ 

sung, thêm bớt các dữ kiện một cách dễ dàng. Tính mở trong thiết kế thể hiện ở chỗ, 

trang E-Learning là nguồn học liệu công nghệ có thể chỉnh sửa đƣợc. Nó có khả năng 

liên kết với các nguồn học liệu sẵn có trên Internet. 
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2.2.3.3. Đảm bảo tính tương tác cao, phối hợp nhiều dạng tương tác trong thiết kế  

B-Learning 

 Tính tƣơng tác cao thể hiện ở chỗ B-Learning đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng 

đƣợc mọi nhu cầu tƣơng tác của ngƣời dùng. B-Learning tạo môi trƣờng cho HS TH. 

Thêm vào đó, B-Learning cho phép phản hồi ngay lập tức kiến thức bổ trợ khi HS trả 

lời sai kết quả hoặc phản hồi ngay khi HS vừa chọn đáp án. 

2.2.3.4. Đảm bảo khả năng lưu trữ các kết quả thể hiện tiến trình hoạt động tự học với 

B-Learning của học sinh 

 Nếu không lƣu trữ các kết quả hoạt động thì HS sẽ không biết đƣợc kết quả các 

hoạt động của mình đã làm khi truy cập vào trang E-Learning. Việc làm này dễ dẫn 

đến việc truy cập trùng những truy cập mà mình đã truy cập trƣớc đó hoặc quên truy 

cập những tính năng mà mình chƣa truy cập. Vì vậy nếu không có HsHT đƣợc lƣu trữ 

thì việc truy cập trang E-Learning của HS sẽ không đạt đƣợc hiệu quả mong muốn. 

 Việc xây dựng HsHT đƣợc lƣu trữ trong thiết kế B-Learning cũng giúp cho HS 

có đƣợc cái nhìn tổng quát về toàn bộ nội dung, phƣơng pháp giải quyết vấn đề mà HS 

đã trải qua. GV thông qua hồ sơ lƣu trữ của HS có thể phân tích, đánh giá những mặt 

mạnh, mặt yếu của HS. Dữ liệu về tiến trình và kết quả hoạt động của HS cũng chính 

là nền tảng để GV điều chỉnh hoạt động dạy của mình. Tiến trình học tập của HS gắn 

bó với nội dung bài giảng, các tính năng công nghệ của B-Learning nên thông qua 

HsHT đƣợc lƣu trữ, GV sẽ biết đƣợc những đơn vị kiến thức nào mà HS còn yếu, 

những tính năng công nghệ nào đƣợc HS sử dụng nhiều, những tính năng công nghệ 

nào ít đƣợc sử dụng. Từ đó đƣa ra những phƣơng án giúp HS phát huy những ƣu điểm 

khắc phục những hạn chế cũng nhƣ chỉnh sửa các tính năng công nghệ để B-Learning 

ngày càng hoàn thiện hơn. 

2.2.3.5. Đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa với mức độ phân nhánh phù hợp với đối 

tượng học sinh phổ thông 

 Tính năng đáp ứng yêu cầu DH phân hóa với mức độ phân nhánh là tính năng Bài 

tập trực tuyến của B-Learning. HS làm các bài tập mà lời giải của chúng đƣợc phân 

thành các đơn vị kiến thức. Trung bình (TB) mỗi lời giải bài toán thƣờng đƣợc phân 

thành từ ba đến bốn đơn vị kiến thức. Mỗi đơn vị kiến thức thƣờng đƣợc phân thành 

bốn lựa chọn đúng sai. Các câu lựa chọn đúng sai là các câu hỏi ở mức độ TB. HS 



 43 

đƣợc chọn câu trả lời phù hợp với NL của chính mình. Khi HS chọn câu trả lời sai thì 

trang E-Learning đƣa ra hƣớng dẫn bổ trợ ngay tức thì giúp HS nắm vững kiến thức, 

rèn luyện các kĩ năng. Sau khi hoàn thành các lựa chọn thì HS sẽ đƣợc xem để biết kết 

quả đúng sai của mình. 

2.2.3.6. Cung cấp phản hồi kịp thời, đảm bảo khả năng điều hướng cho học sinh, tạo 

tính thân thiện với người học khi tự học theo B-Learning 

 Để phản hồi hoạt động học tập của HS, khi thiết kế hoạt động TH trực tuyến, có 

thể có hai loại phản hồi: Hoạt động phản hồi ngay tức thì là GV có thể tiên liệu trƣớc 

nội dung câu trả lời của HS và nhƣ thế có thể đƣa vào những cấu trúc điều khiển, điều 

hƣớng; Hoạt động phản hồi trễ thời gian là GV trực tiếp quyết định cả nội dung cũng 

nhƣ hình thức phản hồi. 

2.3. Dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

2.3.1. Định nghĩa năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Từ những nghiên cứu của các tác giả [8], [10], [11], [20], [21], [26], [44], [49], 

[72], [76], [85], [99], [101], [115], [120], [127] về NLTH và B-Learning, theo chúng tôi 

thì “Năng lực tự học của học sinh theo B-Learning là khả năng tự học của học sinh 

qua việc tổ chức dạy học theo B-Learning . 

2.3.2. Đặc điểm, vai trò của dạy học theo B-Learning trong việc bồi dưỡng năng lực 

tự học của học sinh 

2.3.2.1. Đặc điểm của dạy học theo B-Learning trong việc bồi dưỡng năng lực tự học 

của học sinh 

 B-Learning đã kết hợp đƣợc những ƣu điểm của DH giáp mặt và DH trực tuyến nên 

so với đào tạo truyền thống, DH theo B-Learning giúp bồi dƣỡng NLTH của HS, cụ thể: 

 - Bồi dưỡng NL xác định m c tiêu học tập: Bảng danh mục các bài giảng, các 

khoá học theo B-Learning sẽ cho phép ngƣời học chủ động lựa chọn đơn vị tri thức, tài 

liệu liên quan trực tiếp nhất tới kiến thức nền tảng, nhiệm vụ và công việc của mình tại 

thời điểm đó. Ngƣời học có thể tự tìm ra cách học cho riêng mình với sự giúp đỡ của 

những tài liệu trực tuyến. 

 - Bồi dưỡng NL lập và điều chỉnh kế hoạch học tập: Một khoá học theo B-

Learning không nhất thiết phải bám theo một thời gian biểu cố định. Vì thế ngƣời học 

dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời dạy có thể tự điều chỉnh quá trình học, kiểm soát tốc độ 
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học, công cụ học tập, địa điểm học cũng nhƣ khối lƣợng kiến thức mà họ muốn thu 

nhận. Họ đƣợc tự mình quyết định cách thức thu nhận kiến thức, kĩ năng phù hợp với 

khả năng và phong cách học của chính mình. B-Learning giúp cho ngƣời học ghi nhớ 

kiến thức nhanh hơn thông qua tính tƣơng tác của nó, cho phép ngƣời học tăng tốc độ 

học thông qua các công cụ học tập mà họ đã quen thuộc và tiếp nhận những công cụ 

học tập mà họ ít sử dụng nhất. Ngƣời học sẽ đƣợc giải đáp thắc mắc ngay lập tức mà 

không phải chờ đến lớp học. 

 - Bồi dưỡng NL thực thiện kế hoạch học tập: Sự phổ cập rộng rãi của Internet đã 

xoá dần một phần khoảng cách không gian và thời gian cho B-Learning. Trong một 

khoá học B-Learning, HS không nhất thiết phải 100% thời gian có mặt trong lớp, 

thông qua kết nối mạng với máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, HS có thể tham 

gia TH trực tuyến qua bài giảng đƣợc cung cấp. Ngƣời học có thể dễ dàng trao đổi với 

nhau, với GV trực tiếp trong quá trình học hoặc qua mạng thông qua diễn đàn, email... 

Các trao đổi này có tác dụng hỗ trợ tích cực cho quá trình học và TH của HS. Với sự 

hỗ trợ của công nghệ multimedia, các bài giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm 

thanh, video… tăng tính hấp dẫn cho bài học. Ngƣời học giờ đây không chỉ nghe giảng 

mà còn xem những ví dụ minh hoạ trực quan, thậm chí còn có thể tƣơng tác với bài 

học nên khả năng nắm bắt kiến thức cũng tăng lên. 

 - Bồi dưỡng NL đánh giá, điều chỉnh việc học: Nội dung khoá học thƣờng xuyên 

đƣợc cập nhật và thay đổi mới trên máy chủ có chứa chƣơng trình đào tạo nhằm đáp 

ứng và phù hợp nhất với ngƣời học. Bên cạnh đó nhờ hệ thống bài tập kiểm tra, đánh 

giá trực tuyến, HS có thể lƣợng giá ngay đƣợc KQHT của bản thân một cách thƣờng 

xuyên, khách quan, kịp thời và nhanh chóng, nhờ vậy HS sẽ kịp thời điều chỉnh cách 

thức, nhịp độ học tập của mình. 

2.3.2.2. Vai trò của dạy học theo B-Learning trong việc bồi dưỡng năng lực tự học của 

học sinh 

 Sự kết hợp giữa DH giáp mặt và DH trực tuyến tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp 

HS TH: HS chủ động lựa chọn các hình thức học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân; HS 

dễ dàng tìm kiếm nguồn kiến thức phong phú của nhân loại; HS trao đổi thông tin với 

nhau và với nhiều GV khắp nơi một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn… Trong bồi 

dƣỡng NLTH của HS, B-Learning có những vai trò sau: 
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 TH với B-Learning giúp HS có điều kiện lựa chọn tài liệu và hình thức học 

tập phù hợp theo nhu cầu cá nhân 

 Ở các lớp học truyền thống, các tài liệu của HS thƣờng dùng là SGK, sách bài tập, 

vở ghi chép trên lớp học, từ điển, sổ tay và đồ dùng học tập khác. Các tài liệu này có 

khối lƣợng cồng kềnh, khó vận chuyển, tốn kém và khả năng lƣu trữ thông tin rất khó 

khăn và mất thời gian. Sự phát triển của CNTT, mạng máy tính toàn cầu (Internet) ra 

đời, chúng ta có đƣợc một kho tàng kiến thức của loài ngƣời, không những thế khối 

lƣợng kiến thức của nhân loại ngày càng tăng, các vấn đề giao lƣu, hội nhập quốc tế khiến 

chúng ta cần phải cập nhật và tận dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ mang 

lạị. Đây cũng là điều kiện giúp HS lựa chọn các hình thức học tập phù hợp với điều kiện 

cá nhân. HS có thế tìm kiếm nhanh chóng và truy cập bất cứ lúc nào với mạng Internet. 

 TH với B-Learning giúp HS rèn luyện một số kĩ năng học tập cơ bản 

 Nghe giảng, ghi chép, đặt câu hỏi với GV hoặc với bạn khi TH với B-Learning là 

rất cần thiết, giúp HS rèn luyện các kĩ năng TH nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS. HS 

nghe giảng đƣợc các bài học trực tuyến đồng bộ hóa, các bài tập trực tuyến, ghi chép 

các nội dung cần thiết khi nghe giảng. Ngoài ra, học tập với B-Learning HS có thuận 

lợi hơn là HS có thể nghe giảng nhiều lần, đƣợc quan sát thí nghiệm nhiều lần, đƣợc tự 

làm các thí nghiệm nhiều lần hoặc làm các bài tập và các bài kiểm tra góp phần nâng 

cao chất lƣợng học tập. TH với B-Learning phù hợp với những HS ở vùng xa xôi hay 

HS không nghe kịp bài giảng ở trên lớp. 

 TH với B-Learning giúp HS rèn luyện tư duy 

 Trong khi TH, ngƣời học phải sử dụng các thao tác tƣ duy nhƣ so sánh, phân tích, 

tổng hợp, quy nạp, khái quát, trừu tƣợng hóa... để giải quyết nhiệm vụ một cách sáng 

tạo, do vậy tƣ duy đƣợc rèn luyện thƣờng xuyên. Trong quá trình học tập, với cùng 

một lƣợng kiến thức nhƣng các nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, điều này giúp ngƣời 

học rèn luyện đƣợc các kĩ năng và NL giải quyết nhiệm vụ ngày càng nhiều, từ đó kĩ 

năng tƣ duy ngƣời đọc dần đƣợc nâng cao. Đồng thời, kích thích hứng thú học tập bởi 

nội dung môn học đƣợc thể hiện dƣới sự kết hợp sinh động giữa kênh chữ, kênh hình, 

kênh tiếng. 

  



 46 

 TH với B-Learning giúp HS nâng cao chất lượng kiến thức và hiệu quả học 

tập bộ môn 

 - HS có thể học mọi lúc, mọi nơi theo điều kiện và tiến độ học tập của bản thân 

với một máy tính kết nối mạng Internet, nhờ vậy mà tính tích cực, chủ động trong học 

tập đƣợc nâng cao; 

 - Tra cứu thông tin nhanh chóng qua tài liệu trực tuyến (kho học liệu mở); 

 - Có nhiều cơ hội để chia sẻ băn khoăn, thắc mắc và những hiểu biết của bản thân 

với thầy, với bạn qua diễn đàn trao đổi trực tuyến, xóa đi khoảng cách về không gian, 

thời gian giữa GV - HS, HS - HS trong quá trình học tập; 

 - Lƣợng giá ngay đƣợc KQHT của bản thân nhờ hệ thống bài tập kiểm tra, đánh 

giá trực tuyến, nhờ vậy, HS sẽ kịp thời điều chỉnh cách thức, nhịp độ học tập của 

mình. Nói cách khác, B-Learning cho phép mỗi HS tự quản lý đƣợc tiến trình học tập 

của mình một cách phù hợp và hiệu quả nhất. 

 TH với B-Learning hỗ trợ quá trình nghiên cứu thực nghiệm 

 Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông [5] hiện nay, Vật lí thuộc môn Khoa học 

tự nhiên đƣợc DH từ THCS. Đối tƣợng nghiên cứu Vật lí nói riêng và của môn Khoa 

học tự nhiên nói chung gần gũi với đời sống hằng ngày của HS. Bản thân của khoa học 

tự nhiên là khoa học thực nghiệm. Chính vì vậy, hình thức DH đặc trƣng của môn học 

này bên cạnh việc học lý thuyết chính là thực hành, thí nghiệm ở lớp, ở trong phòng 

thực hành, phòng học bộ môn, ở thực địa, cơ sở sản xuất... giúp HS khám phá thế giới 

tự nhiên, phát triển nhận thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Tuy nhiên, 

không phải lúc nào cũng có thể tiến hành thí nghiệm và thí nghiệm thực hành cũng có 

thể diễn ra trong không gian lớp học đƣợc. Có những thí nghiệm xảy ra quá nhanh 

hoặc quá chậm hoặc cần thời gian rất lâu HS mới có thể quan sát đƣợc kết quả hoặc có 

những thí nghiệm không thể tiến hành đƣợc trong thực tế chẳng hạn nhƣ thí nghiệm về 

“Sự điều tiết của mắt”, HS không thể quan sát đƣợc quá trình mắt điều tiết diễn ra nhƣ 

thế nào đƣợc nhƣng với thí nghiệm mô phỏng, HS dễ dàng quan sát và nhận ra sự thay 

đổi của mắt khi điều tiết. Hay thí nghiệm mô phỏng quá trình tạo ảnh và mối liên hệ 

giữa d và d’ khi đƣa vật ra xa và tiến lại gần thấu kính, qua đó giúp HS thấy đƣợc quá 

trình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ. Do đó, với sự hỗ trợ của CNTT, việc sử dụng các 

phần mềm, Website hỗ trợ quá trình nghiên cứu thực nghiệm thông qua các thí nghiệm 
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mô phỏng, thí nghiệm ảo, video clip... giúp “HS nắm vững lý thuyết, tăng cường vận 

d ng kiến thức, kĩ năng khoa học vào các tình huống thực tế; góp phần phát triển ở 

HS khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng, góp phần hình thành, 

phát triển tình yêu thiên nhiên, thế giới quan khoa học, sự tự tin, trung thực, khách 

quan, thái độ ứng xử với thế giới tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững để 

trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng 

tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới  [5]. 

2.3.3. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Một trong những yêu cầu đặt ra là làm thế nào để đánh giá HS, cơ sở khoa học 

nào để đánh giá chúng? Sử dụng phƣơng pháp và công cụ gì để đánh giá? Từ những 

vấn đề đó, chúng tôi đề xuất và xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning giúp 

cho GV có thể đánh giá NLTH của HS, từ đó có những biện pháp tác động nhằm bồi 

dƣỡng NLTH của HS trong DH. 

2.3.3.1. Nguyên tắc xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Để xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning, chúng tôi dựa trên những 

nguyên tắc sau: 

 Nguyên tắc 1. Đảm bảo tính hệ thống, khoa học và toàn diện 

 Khung NLTH đƣợc xây dựng gồm các NL thành tố và các tiêu chí đánh giá cần 

logic, r  ràng, có sự tƣơng quan hợp lí, thể hiện toàn diện các biểu hiện TH cơ bản 

nhất của HS ở trƣờng phổ thông. Các NL thành tố, tiêu chí đánh giá cần đƣợc mô tả 

chính xác, khoa học, dễ hiểu, phân chia các mức độ biểu hiện từ thấp đến cao. 

 Nguyên tắc 2. Đảm bảo phù hợp với đối tượng HS THPT và hình thức DH 

được lựa chọn 

 Các NL thành tố của NLTH, các tiêu chí đánh giá và mức độ biểu hiện cần gắn 

với hoạt động và kĩ năng học tập chính của HS theo tiến trình của hình thức DH đƣợc 

lựa chọn, các mức độ biểu hiện cần phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng nhận 

thức của HS THPT. 

 Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính khách quan, tin cậy 

 Khung NLTH đƣợc đề xuất cần lấy ý kiến của các chuyên gia giáo dục, GV có 

nhiều kinh nghiệm và đƣợc tiến hành thử nghiệm trong QTDH ở trƣờng THPT. 
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2.3.3.2. Quy trình xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Muốn đánh giá NL của cá nhân phải xem xét biểu hiện của nó thông qua các hoạt 

động, việc làm, cá nhân mới bộc lộ NL của mình. Từ mối quan hệ này cho thấy muốn 

đánh giá NLTH của HS phải dựa vào biểu hiện của quá trình thực hiện hoạt động học 

tập cụ thể cũng nhƣ kết quả mà cá nhân đạt đƣợc sau khi thực hiện hoạt động đó. Do 

đó, chúng tôi xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning theo quy trình nhƣ sau: 

 Bƣớc 1. Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm của NLTH của HS theo B-Learning 

 Bƣớc 2. Xác định căn cứ để xây dựng khung NLTH 

 Để xây dựng khung NLTH phù hợp với thực tiễn giáo dục ở Việt Nam, chúng tôi 

dựa vào: 

 - Biểu hiện NLTH của HS THPT đƣợc xác định trong Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông - Chƣơng trình tổng thể [5], gồm:  

 + Xác định đƣợc nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt đƣợc; biết đặt mục tiêu 

học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế; 

 + Đánh giá và điều chỉnh đƣợc kế hoạch học tập; hình thành phong cách học 

riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đƣợc nguồn tài liệu phù hợp với 

mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, 

thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết;  

 + Tự nhận ra và điều chỉnh đƣợc những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá 

trình học tập; tự đánh giá về phong cách học tập của bản thân, rút kinh nghiệm để có 

thể vận dụng vào các tình huống khác; biết tự điều chỉnh cách học của mình;  

 + Biết thƣờng xuyên tu dƣỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân. 

 - Các hình thức và mức độ DH theo B-Learning đƣợc lựa chọn.  

 - Ngoài ra, việc xây dựng khung NLTH cần dựa vào các hoạt động, kĩ năng học 

tập của HS, đặc biệt là khâu thực hiện kế hoạch học tập (với các hoạt động nhƣ: TH 

trực tuyến bài giảng đƣợc cung cấp; Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet; Trao đổi 

trực tuyến với GV, bạn bè; Ghi chép kiến thức thông qua HsHT điện tử). 

Bƣớc 3. Xây dựng khung NLTH 

 Bƣớc 3.1. Xây dựng các NL thành tố và chỉ số hành vi của NLTH theo B-Learning 

 Chúng tôi đề xuất khung NLTH của HS theo B-Learning gồm 4 NL thành tố: 1- 

Xác định mục tiêu học tập; 2- Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập; 3- Thực hiện kế 
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hoạch học tập; 4- Đánh giá, điều chỉnh việc học. Sau khi đề xuất các NL thành tố, 

chúng tôi tiến hành mô tả các chỉ số hành vi của mỗi NL thành tố. Khung NLTH đƣợc 

xây dựng gồm 4 NL thành tố và 10 chỉ số hành vi. Các chỉ số thể hiện mỗi NL thành tố 

sẽ diễn ra nhƣ thế nào. Mỗi chỉ số bao gồm các tiêu chí, những tiêu chí đó cần phải 

đảm bảo có thể quan sát và đo lƣờng đƣợc, nó nhƣ là bằng chứng về những gì HS có 

thể làm, trao đổi, tạo ra sản phẩm, tiến hành thí nghiệm... Quy trình đƣợc sử dụng ở 

giai đoạn này cần có cả sự tham gia của GV để hƣớng dẫn HS một cách kịp thời. Cách 

viết các tiêu chí cần đáp ứng đƣợc một số yêu cầu: 

 - Phải r  ràng, cô đọng và dễ hiểu; 

 - Không dùng từ viết tắt hoặc bằng ngôn ngữ khó hiểu; 

 - Đƣợc viết bằng ngôn ngữ tích cực - mô tả những điều HS có thể làm, nói, tạo ra 

hoặc viết ra; 

 - Không sử dụng những thuật ngữ so sánh nhƣ: rất tệ, tuyệt vời, thƣờng thƣờng… 

 Bƣớc 3.2. Xây dựng các mức độ và quy chiếu điểm số 

 Chúng tôi xác định các mức độ cho mỗi chỉ số hành vi từ Mức 1 (M1) đến Mức 4 

(M4) với thang điểm từ 1 đến 4 tƣơng ứng nhằm phân biệt mức độ chất lƣợng khác 

nhau của các hành động, thao tác thực hiện của HS. Mỗi nhiệm vụ học tập, bài tập 

hoặc bài kiểm tra có thể sẽ không đo đƣợc tất cả các NL thành tố của NLTH, không 

cùng đo đƣợc tất cả các chỉ số hành vi của cùng một NL thành tố. Tuy nhiên, có thể 

nhiều chỉ số hành vi sẽ đƣợc đo thông qua nhiều tiết học, quá trình TH. Do vậy, để kết 

luận HS đạt đƣợc mức độ nào trong NLTH đƣợc đo, GV cần thực hiện theo các quy 

ƣớc sau đây: 

 * Nếu có nhiều tiết học, quá trình thực hiện việc TH của HS đƣợc đƣa ra để đo 

cùng một chỉ số hành vi thì điểm tính cho chỉ số hành vi đó đƣợc tính bằng trung bình 

cộng  ̅ của tất cả các điểm đạt đƣợc ở nhiều tiết học, quá trình thực hiện việc TH đo 

hành vi đó (lấy tròn số đến hai chữ số thập phân): 

                           
                            

         
 

  

 - Nếu       ̅       và không có chỉ số hành vi nào đạt dƣới 3 điểm thì đạt 

mức Tốt. 
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 - Nếu       ̅       và không có chỉ số hành vi nào đạt dƣới 2 điểm hoặc 

 ̅       mà có ít nhất một chỉ số hành vi đạt dƣới 3 điểm thì đạt mức Khá. 

 - Nếu       ̅       hoặc nếu       ̅       mà có ít nhất một chỉ số hành 

vi đạt dƣới 2 điểm thì đạt mức TB. 

 - Nếu  ̅       thì đạt mức Thấp. 

 * Đối với tổng thể của NLTH:  

 - Đặt M   Số điểm tối đa có thể đạt đƣợc của NLTH 

 - Đặt z = Tổng điểm tất cả các chỉ số hành vi mà HS đạt đƣợc 

 + Nếu 
 

 
          và không có hành vi nào đạt dƣới 3 điểm thì NLTH 

đƣợc đo đạt mức Tốt. 

 + Nếu     
 

 
          và không có hành vi nào đạt dƣới 2 điểm hoặc 

nếu 
 

 
          nhƣng có ít nhất một hành vi đạt dƣới 3 điểm thì NLTH đƣợc đo 

đạt mức Khá. 

   + Nếu     
 

 
          hoặc nếu     

 

 
          và có ít nhất 

một hành vi đạt dƣới 2 điểm thì NLTH đƣợc đo đạt mức TB. 

 + Nếu 
 

 
          thì NLTH đƣợc đo đạt mức Thấp. 

 * Nếu muốn quy về thang điểm 10 thƣờng sử dụng hiện nay thì ta thực hiện theo 

công thức sau:  

   ̉  (        )   
 

 
    

 * Kết luận: Căn cứ vào kết quả đạt đƣợc, chúng ta có thể đƣa ra các kết luận 

chung sau đây. Tuy nhiên, cần tùy thuộc vào nội dung đánh giá và hành vi đƣợc đánh 

giá mà GV đƣa ra nhận xét một cách cụ thể hơn.  

 - Mức Tốt: Thuần thục các chỉ số hành vi của NLTH, tìm kiếm đƣợc biện pháp 

phù hợp khắc phục hiệu quả các sai sót, hạn chế và điều chỉnh hiệu quả cách học trong 

tình huống mới. 

 - Mức Khá: Xác định mục tiêu học tập, lập và điều chỉnh kế hoạch học tập; thực 

hiện kế hoạch học tập; đánh giá KQHT tuy nhiên vẫn chƣa tìm kiếm đƣợc biện pháp 

để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới.  

 - Mức TB: Nhận định đƣợc các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng 

đã biết có liên quan, có thể tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet; chƣa biết cách trao 
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đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết, không nhận ra đƣợc sai sót, hạn 

chế của bản thân trong quá trình học tập. 

 - Mức Thấp: Hầu nhƣ không xác định mục tiêu học tập, không thể lập và điều 

chỉnh kế hoạch học tập, không tiến hành đƣợc kế hoạch học tập. 

 Bƣớc 4. Xin ý kiến chuyên gia về khung NLTH đã xây dựng 

 Sau khi xây dựng xong khung NLTH, chúng tôi gửi đến các chuyên gia là những 

giảng viên dạy bộ môn PPDH Vật lí tại các trƣờng ĐHSP và những GV giàu kinh 

nghiệm trong DH Vật lí ở phổ thông để xin ý kiến góp ý. 

 Bƣớc 5. Chỉnh sửa khung NLTH 

 Sau khi nhận đƣợc ý kiến phản hồi từ các chuyên gia, tiếp tục điều chỉnh và gửi 

đi để xin ý kiến lần 2. Qua ý kiến phân tích của các chuyên gia, chúng tôi mô tả lại r  

ràng hơn các tiêu chí và mức độ biểu hiện của khung NLTH. 

 Bƣớc 6. Thử nghiệm  

 Sau quá trình góp ý của các chuyên gia, dựa trên khung NLTH đã xây dựng, tiến 

hành thiết kế công cụ đánh giá và thử nghiệm đánh giá NLTH của HS theo B-Learning 

và tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện khung NLTH đã đề xuất. 

 Bƣớc 7. Hoàn thiện khung NLTH 

 Hoàn thiện khung NLTH của HS theo B-Learning và sử dụng để đánh giá NLTH 

của HS theo B-Learning. 

Sơ đồ 2.3. Quy trình xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning 

Bƣớc 1. Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm của NLTH theo B-Learning 
 

Bƣớc 2. Xác định căn cứ để xây dựng khung NLTH 

 

Bƣớc 3. Xây dựng khung NLTH 

 

Bƣớc 4. Xin ý kiến chuyên gia về khung NLTH đã xây dựng  

Bƣớc 5. Chỉnh sửa khung NLTH 
 

Bƣớc 6. Thử nghiệm khung NLTH 
 

Bƣớc 7. Hoàn thiện khung NLTH 
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2.3.3.3. Khung năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Trên cơ sở các NL thành tố của NLTH, chúng tôi xác định khung NLTH của HS 

theo B-Learning với các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lƣợng và gán điểm nhƣ mô tả ở 

bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Khung năng lực tự học của HS theo B-Learning 

NL 

thành 

tố 

Chỉ số 

hành vi  

Tiêu chí chất lƣợng 
Gán 

điểm 
Mức 

độ  
Biểu hiện 

T.A. 

Xác 

định 

mục 

tiêu 

học tập 

 

T.A.1. 

Xác định 

các kiến 

thức, kĩ 

năng cần 

đạt và 

kiến 

thức, kĩ 

năng đã 

biết có 

liên quan 

Mức 1 

(M1) 

T.A.1.1. Không xác định đƣợc các kiến thức, kĩ 

năng khóa học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã 

biết có liên quan đến nội dung học tập. 

1 

Mức 2 

(M2) 

T.A.1.2. Chƣa xác định đƣợc các kiến thức, kĩ 

năng khóa học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã 

biết có liên quan đến nội dung học tập. 

2 

Mức 3 

(M3) 

T.A.1.3. Xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng 

môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có 

liên quan đến nội dung học tập nhƣng chƣa chi 

tiết, chƣa đầy đủ. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.A.1.4. Xác định đƣợc chi tiết, đầy đủ các kiến 

thức, kĩ năng môn học cần đạt và các kiến thức, 

kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học 

tập. 

4 

T.A.2. 

Xác định 

và đề 

xuất các 

vấn đề 

trong 

học 

tập 

Mức 1 

(M1) 

T.A.2.1. Không xác định và đề xuất đƣợc các vấn 

đề trong học tập có liên quan. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.A.2.2. Chƣa xác định và đề xuất đƣợc các vấn 

đề trong học tập có liên quan. 
2 

Mức 3 

(M3) 

T.A.2.3. Xác định hoặc đề xuất đƣợc một số vấn 

đề trong học tập có liên quan nhƣng chƣa thật 

phù hợp với nội dung học tập. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.A.2.4. Xác định đƣợc các nhiệm vụ cụ thể, chi 

tiết và lập đƣợc thời gian biểu phù hợp hoặc 

thƣờng xuyên điều chỉnh cho phù hợp. 

4 
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T.B. 

Lập và 

điều 

chỉnh 

kế 

hoạch 

học tập 

 

T.B.3. 

Xác định 

điều kiện 

học tập 

hiện tại 

và cách 

học của 

bản thân 

(giáp 

mặt hay 

trực 

tuyến) 

Mức 1 

(M1) 

T.B.3.1. Không xác định đƣợc r  ràng các điều 

kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân 

(giáp mặt hay trực tuyến). 

1 

Mức 2 

(M2) 

T.B.3.2. Chƣa xác định đƣợc r  ràng các điều 

kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân 

(giáp mặt hay trực tuyến). 

2 

Mức 3 

(M3) 

T.B.3.3. Xác định r  ràng các điều kiện học tập 

hiện tại nhƣng chƣa lựa chọn đƣợc cách học phù 

hợp (giáp mặt hay trực tuyến). 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.B.3.4. Xác định r  ràng các điều kiện học tập 

hiện tại và lựa chọn đƣợc cách học phù hợp (giáp 

mặt hay trực tuyến). 

4 

T.B.4. 

Xác định 

nhiệm vụ 

học 

tập và có 

kế hoạch 

làm bài 

tập trực 

tuyến 

Mức 1 

(M1) 

T.B.4.1. Không xác định đƣợc các nhiệm vụ học 

tập. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.B.4.2. Chƣa xác định đƣợc hoặc xác định chƣa 

cụ thể, chƣa chi tiết các nhiệm vụ học tập. 
2 

Mức 3 

(M3) 

T.B.4.3. Xác định đƣợc cụ thể, chi tiết các nhiệm 

vụ học tập nhƣng chƣa làm bài tập trực tuyến. 
3 

Mức 4 

(M4) 

T.B.4.4. Xác định đƣợc các nhiệm vụ cụ thể, chi 

tiết và lập đƣợc thời gian biểu phù hợp để làm bài 

tập trực tuyến. 

4 

T.C. 

Thực 

hiện kế 

hoạch 

học tập 

 

T.C.5. 

TH trực 

tuyến 

qua bài 

giảng 

đƣợc 

cung cấp 

Mức 1 

(M1) 

T.C.5.1. Không thực hiện đƣợc hoạt động TH trực 

tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.C.5.2. Chƣa thực hiện đƣợc hoạt động TH trực 

tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp. 
2 

Mức 3 

(M3) 

T.C.5.3. Thực hiện thành thạo hoạt động TH trực 

tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp nhƣng chƣa rút 

ra đầy đủ, chính xác các kiến thức cơ bản của nội 

dung học tập. 

3 
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Mức 4 

(M4) 

T.C.5.4. Thực hiện thành thạo hoạt động TH trực 

tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp và rút ra đầy đủ, 

chính xác các kiến thức cơ bản của nội dung học tập. 

4 

T.C.6. 

Tìm 

kiếm 

thông 

tin, tài 

liệu qua 

Internet 

Mức 1 

(M1) 

T.C.6.1. Không biết tìm thông tin, tài liệu qua 

Internet. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.C.6.2. Chƣa biết hoặc chƣa thành thạo trong 

việc tìm thông tin, tài liệu qua Internet. 
2 

Mức 3 

(M3) 

T.C.6.3. Thành thạo việc tìm kiếm thông tin, tài 

liệu qua Internet nhƣng độ chính xác chƣa cao, 

chƣa phù hợp với nội dung học tập. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.C.6.4. Thành thạo trong việc tìm kiếm các thông 

tin, tài liệu qua Internet; thông tin, tài liệu chính xác, 

phù hợp với nội dung học tập. 

4 

T.C.7.  

Trao đổi 

trực 

tuyến với 

GV, bạn 

bè 

Mức 1 

(M1) 

T.C.7.1. Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè 

để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.C.7.2. Biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm 

kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhƣng chủ yếu theo 

hình thức giáp mặt trực tiếp. 

2 

Mức 3 

(M3) 

T.C.7.3. Biết cách trao đổi với GV, bạn bè thông 

qua giáp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến nhƣng chƣa 

chủ động, chƣa thƣờng xuyên hoặc chƣa hiệu quả. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.C.7.4. Chủ động, thƣờng xuyên trao đổi hiệu 

quả với GV, bạn bè thông qua hình thức giáp mặt 

trực tiếp hoặc trực tuyến để tìm kiếm hỗ trợ khi 

cần thiết. 

4 

T.C.8. 

Ghi chép 

kiến thức 

qua 

HsHT 

Mức 1 

(M1) 

T.C.8.1. Chỉ ghi chép những nội dung GV trình 

bày ở bảng hoặc khi GV yêu cầu. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.C.8.2. Ghi chép logic, r  ràng các kiến thức 

thu đƣợc từ nội dung học tập nhƣng chƣa biết 

trình bày một cách khoa học. 

2 
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điện tử 
Mức 3 

(M3) 

T.C.8.3. Ghi chép logic, r  ràng các kiến thức 

thu đƣợc từ nội dung học tập thông qua các hình 

thức phù hợp và trình bày một cách khoa học. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.C.8.4. Ghi chép logic, r  ràng các kiến thức thu 

đƣợc từ nội dung học tập một cách khoa học dƣới 

dạng một HsHT điện tử. 

4 

T.D. 

Đánh 

giá, 

điều 

chỉnh 

việc 

học 

T.D.9. 

Đánh giá 

KQHT 

trực 

tuyến 

Mức 1 

(M1) 

T.D.9.1. Không nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của 

bản thân trong quá trình học tập. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.D.9.2. Chƣa xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc 

mục tiêu học tập hoặc chƣa nhận ra đƣợc sai sót, 

hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. 

2 

Mức 3 

(M3) 

T.D.9.3. Xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục 

tiêu học tập và nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của 

bản thân trong quá trình học tập nhƣng chƣa 

phân tích đƣợc nguyên nhân. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.D.9.4. Xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục 

tiêu học tập; nhận ra và phân tích đƣợc nguyên 

nhân các sai sót, hạn chế của bản thân trong quá 

trình học tập. 

4 

T.D.10. 

Khắc 

phục 

sai sót, 

hạn 

chế và 

điều 

chỉnh 

cách 

học 

Mức 1 

(M1) 

T.D.10.1. Không tìm kiếm đƣợc biện pháp để 

khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân. 
1 

Mức 2 

(M2) 

T.D.10.2. Chƣa tìm kiếm đƣợc biện pháp để khắc 

phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong 

tình huống mới. 

2 

Mức 3 

(M3) 

T.D.10.3. Tìm kiếm đƣợc biện pháp nhƣng chƣa 

thực sự phù hợp để khắc phục sai sót, hạn chế và 

điều chỉnh cách học trong tình huống mới. 

3 

Mức 4 

(M4) 

T.D.10.4. Tìm kiếm đƣợc biện pháp phù hợp khắc 

phục hiệu quả các sai sót, hạn chế và điều chỉnh 

hiệu quả cách học trong tình huống mới. 

4 
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 Từ khung NLTH theo B-Learning này, GV có thể sử dụng để đánh giá mức độ tiến 

bộ trong việc hình thành và bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning. 

2.4. Một số biện pháp bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

 Bồi dƣỡng NLTH của HS cần có hệ thống các biện pháp toàn diện, tiến trình DH 

dựa trên khung NLTH của HS theo B-Learning đã đề xuất. Trong giới hạn của luận án 

chỉ trình bày một số biện pháp, quy trình thực hiện biện pháp đó nhằm bồi dƣỡng 

NLTH của HS theo B-Learning. 

2.4.1. Nguyên tắc đề xuất 

2.4.1.1. Phát triển hứng thú học tập của học sinh 

 Để đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc này, khi xây dựng các biện pháp bồi dƣỡng 

NLTH của HS theo B-Learning cần tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu sau:  

 - Cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với mục tiêu DH của môn học; 

 - Có khả năng định vị thông tin trong quá trình TH; 

 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thuận tiện khi duyệt qua nội dung học tập; 

 - Nâng cao tính trực quan trong việc trình bày các kiến thức bằng cách kết hợp 

chặt chẽ và đồng bộ giữa chữ viết, hình ảnh và âm thanh nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ 

cao, góp phần kích thích sự say mê, hứng thú cho ngƣời học trong quá trình truy cập; 

 - Thỏa mãn nhu cầu hiểu biết và sự say mê học tập của HS qua môi trƣờng học 

tập mở kết nối với các kho học liệu trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc 

TH một cách liên tục, thƣờng xuyên, hiệu quả ở ngƣời học. 

2.4.1.2. Thích ứng với đối tượng và điều kiện c  thể 

 Quá trình sử dụng B-Learning để bồi dƣỡng NLTH của HS phải phù hợp với 

những đặc điểm, điều kiện và yêu cầu học tập thực tiễn. Cụ thể là: 

 - Phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trƣờng và của 

GV, HS. 

 - Phù hợp với trình độ, NL của GV và HS: Cả GV và HS cần có kĩ năng sử 

dụng máy tính và mạng Internet. Các bƣớc thực hiện không quá khó để đảm bảo cho 

GV và HS đều có thể tham gia thực hiện đƣợc. Các nội dung đƣa ra phải phù hợp với 

đặc điểm nhận thức và trình độ của HS nhằm phát huy cao độ tính tích cực của HS 

trong học tập. Đồng thời việc làm này phù hợp với xu thế đổi mới PPDH ở phổ thông 

hiện nay. 
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2.4.1.3. Tính m c đích của học tập 

 Bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning phải đảm bảo nâng cao hiệu quả TH 

bộ môn theo mục tiêu và nội dung chƣơng trình, cụ thể là: 

 - HS có thể TH liên tục, thƣờng xuyên, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu; 

 - HS có thể chia sẻ những khó khăn, thắc mắc với thầy cô, bạn bè bất cứ lúc nào 

trong quá trình TH; 

 - Môi trƣờng học tập trực tuyến cho phép kết nối những tri thức và thông tin 

liên quan đến một cách nhanh chóng, hiệu quả, nhờ vậy mà tri thức đƣợc cập nhật 

thƣờng xuyên; 

 - Hệ thống bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến giúp HS tự kiểm tra, đánh giá 

thƣờng xuyên và lƣợng giá ngay đƣợc KQHT của bản thân để kịp thời điều chỉnh khi 

cần thiết. 

2.4.1.4. Tương tác thường xuyên giữa GV - HS, HS - HS 

 DH theo B-Learning sẽ phát huy cao độ tính tích cực, chủ động của HS bởi ngƣời học 

tự quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm học tập cũng nhƣ nội dung học tập… Tuy nhiên, 

không vì thế mà bỏ qua vai trò chủ đạo của GV. Vì vậy khi sử dụng B-Learning để tổ chức 

DH cần đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của GV với sự tích cực, độc lập của HS 

trong TH. Vai trò chủ đạo của GV thể hiện ở việc lựa chọn nội dung và đƣa lên hệ thống, 

sắp xếp nội dung theo trình tự phù hợp, định hƣớng cách học cho HS và hƣớng vào việc 

phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ học tập với 

sự nỗ lực cao nhất về sức lực và trí tuệ. 

 Vai trò chủ đạo còn thể hiện trong việc đảm bảo mối liên hệ tƣơng tác, trao đổi thƣờng 

xuyên giữa GV và HS. Mặc dù ở mức độ cao nhất của TH là sự tƣơng tác gián tiếp và 

không giáp mặt nhƣng cũng cần chú ý phải tạo ra sự giao tiếp thân thiện giữa ngƣời dạy và 

ngƣời học để kích thích hứng thú học tập cho ngƣời học. 

 Vai trò tự giác, độc lập của ngƣời học thể hiện ở chỗ chủ động sắp xếp kế hoạch 

học tập của mình, chủ động tham gia tìm kiếm tài liệu học tập và chia sẻ ý kiến tích 

cực trên diễn đàn học tập với GV với bạn bè. Mặt khác, sự tích cực và tự giác của 

ngƣời học còn thể hiện cao độ trong hoạt động tự kiểm tra, đánh giá KQHT của bản 

thân thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập lớn, trắc nghiệm kiểm tra khách quan tự động 

trên Website học tập đã thiết lập. Có thể nói, sự tích cực và chủ động, tự giác của 

ngƣời học sẽ quyết định hiệu quả việc TH qua B-Learning. 
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2.4.2. Cơ sở đề xuất 

 * M c tiêu DH: DH theo tinh thần đổi mới hiện nay là phát triển những 

phẩm chất và NL cần thiết cho HS, trong đó có NLTH. DH là dạy HS cách học, 

dạy cách nghĩ, dạy cách thực hiện. Theo đó, DH hiện nay đã chuyển hóa từ mục 

tiêu sang cách thức giáo dục. Vì vậy cần có những biện pháp đánh thức những 

tiềm năng của HS, giúp HS tự tin, tự khẳng định bản thân, tạo cơ sở để HS TH 

suốt đời. 

 * Nội dung DH: Trong nội dung DH có những kiến thức đã biết, đã học; có 

những kiến thức có đƣợc do kinh nghiệm. Do đó việc đề xuất những biện pháp bồi 

dƣỡng NLTH theo B-Learning giúp HS có thể TH một số nội dung hoặc một phần cụ 

thể nào đó qua trang E-Learning. 

 * Đặc điểm cấu trúc NLTH: Việc bồi dƣỡng NLTH của HS bao gồm bồi dƣỡng 

kiến thức TH, kĩ năng TH và thái độ TH. Trong đó việc rèn luyện kĩ năng TH nhƣ kĩ 

năng ứng dụng CNTT để tìm kiếm thông tin, kĩ năng tự kiểm tra đánh giá trực tuyến... 

là rất quan trọng, nó giúp HS TH không chỉ từ sách vở mà còn từ các phƣơng tiện học 

tập hiện đại khác. 

 * Vai trò của CNTT trong DH: Sự ra đời của CNTT là sự tích hợp đồng thời các 

tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin, đem đến nhiều ảnh hƣởng tích cực cho sự 

phát triển của giáo dục. CNTT và đặc biệt là sự phát triển của Internet mở ra một kho 

kiến thức vô cùng đa dạng và phong phú cho ngƣời học và ngƣời dạy, giúp cho việc 

tìm hiểu kiến thức đơn giản hơn rất nhiều, cải thiện chất lƣợng dạy và học. Bên cạnh 

đó, CNTT thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con ngƣời tiếp cận thông tin đa chiều, 

rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm thời gian. Đi kèm với giáo 

dục mở là tài nguyên học liệu mở, giúp ngƣời dạy, ngƣời học kết nối với kiến thức 

hiệu quả dù ở đâu và trong khoảng thời gian nào, góp phần tạo ra xã hội học tập mà ở 

đó, ngƣời học có thể học tập suốt đời. 

2.4.3. Các biện pháp 

2.4.3.1. Rèn luyện kĩ năng khai thác và xử lý thông tin trên Website  

 Khi áp dụng CNTT vào trong QTDH, HS đƣợc nhúng vào một môi trƣờng hết 

sức mới mẻ, hấp dẫn, đa dạng và có tính trợ giúp cao, môi trƣờng này chƣa hề có trong 

nhà trƣờng truyền thống. Với Internet, thì thế giới tri thức của HS đƣợc mở rộng gần 
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nhƣ vô hạn, ngƣời học không bị giới hạn bởi nguồn tri thức của GV ở trên lớp và 

lƣợng kiến thức ở SGK, điều đó mở ra khả năng phát triển NLTH, tự tìm kiếm tri thức, 

làm việc độc lập của từng HS. Để cá nhân làm việc tự lực với máy tính, với Internet, 

tham gia các lớp học ảo... thì việc bồi dƣỡng kĩ năng khai thác và xử lý thông tin trên 

Website cho HS là việc làm cần thiết đầu tiên. 

 M c tiêu biện pháp: Khai thác và xử lý thông tin trên Website là cách sử dụng 

những từ khóa, những nút lệnh để tìm kiếm thông tin trên Web phục vụ cho mục đích 

học tập, nghiên cứu cụ thể. Muốn vậy, cần trang bị cho HS những kĩ năng cơ bản về 

khai thác và xử lý thông tin qua mạng nhƣ: Kĩ năng sử dụng từ khoá; Kĩ năng sử dụng 

các công cụ tìm kiếm; Kĩ năng giới hạn thông tin; Kĩ năng đọc và phân loại tài liệu. 

Qua đó bồi dƣỡng NL thành tố: Xác định mục tiêu học tập; Lập và điều chỉnh kế 

hoạch học tập; Thực hiện kế hoạch học tập. Cụ thể là bồi dƣỡng những chỉ số hành vi: 

 - T.A.1. Xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có 

liên quan 

 - T.A.2. Xác định và đề xuất các vấn đề trong học tập 

 - T.B.3. Xác định điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt 

hay trực tuyến)  

 - T.B.4. Xác định nhiệm vụ học tập và có kế hoạch làm bài tập trực tuyến 

 - T.C.5. TH trực tuyến qua bài giảng đƣợc cung cấp 

 - T.C.6. Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet 

 - T.C.7. Trao đổi trực tuyến với GV, bạn bè 

 - T.C.8. Ghi chép kiến thức thông qua HsHT điện tử 

 Quy trình thực hiện: Để thực hiện mục tiêu TH, tự khai thác và xử lý thông 

tin trên một Website học tập nói chung cần tiến hành quy trình sau: 

 Bƣớc 1. Đăng nhập vào Website với tên miền đã đƣợc cung cấp 

 Bƣớc 2. Tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung hoặc chủ đề cần quan tâm 

 - Xác định loại thông tin cần tìm kiếm: Chƣơng/Bài cụ thể, tri thức mở rộng, tri 

thức thực tế, bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm… 

 - Xác định phạm vi tìm kiếm: Giới hạn nơi có thông tin (Ở trang chủ, hay phần 

bài học, bài tập…). 

- Thực hiện tìm kiếm và điều chỉnh việc tìm kiếm: 
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 + Xác định nội dung chính xác và lựa chọn từ khoá. 

 + Thay đổi các tham số tìm kiếm. 

 - Xác nhận kết quả phù hợp với mục đích tìm kiếm. 

 - Lƣu và tải thông tin đã đƣợc tìm kiếm. 

 Bƣớc 3. Phân loại các tài liệu để lập hồ sơ về chủ đề tìm kiếm 

 - Phân loại hồ sơ con (tƣơng ứng với mục đích tìm kiếm); 

 - Đọc lƣớt và đánh dấu trọng tâm những tri thức cần tìm kiếm. 

 Bƣớc 4. Khai thác thông tin 

 - Mô tả tổng quan từng nội dung của chủ đề; 

 - Sắp xếp đề mục theo thứ tự logic phục vụ cho việc tìm kiếm và khai thác thông tin; 

 - Xây dựng kết cấu của bài tổng quan. 

 Bƣớc 5. Tổng kết quá trình khai thác thông tin 

 - Làm r  từng nội dung đã tích lũy; 

 - Phân tích tổng hợp thông tin để đƣa ra chính kiến nhằm phục vụ cho nhiệm vụ 

học tập hay nhận thức cụ thể. 

 

Sơ đồ 2.4. Quy trình khai thác và xử lý thông tin trên Website 

ĐĂNG NHẬP 

TÌM KIẾM 

TÀI LIỆU 

PHÂN LOẠI 

TÀI LIỆU 

KHAI THÁC 

THÔNG TIN 

TỔNG KẾT 

Thông 

tin tìm 

kiếm 

Phân loại 

hồ sơ 

Đánh dấu 

trọng tâm 

Mô tả 

tổng quan 

Sắp xếp 

logic 

Phạm 

vi tìm 

kiếm 

Tìm kiếm, 

điều chỉnh 

Xác 

nhận 

kết 

quả 

Lƣu 

và tải 

Kết cấu 

tổng quan 

Nội dung 

tích lũy 

Đƣa ra 

chính kiến 
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2.4.3.2. Rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến 

 Sau khi HS đã có những kĩ năng khai thác và xử lý thông tin, đáp ứng đƣợc việc 

TH trực tuyến thì khâu tự kiểm tra, đánh giá giúp HS hệ thống hóa đƣợc những kiến 

thức đã học và có những điều chỉnh thích hợp hơn trong việc học của mình. Để đánh 

giá đƣợc kết quả TH trực tuyến của HS, GV cần bồi dƣỡng cho HS kĩ năng tự kiểm 

tra, đánh giá trực tuyến. Muốn vậy, GV cần thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập tự luận, 

câu hỏi trắc nghiệm với mục tiêu giúp ngƣời học có thể tự lƣợng giá đƣợc KQHT của 

bản thân để định hƣớng cho các hoạt động học tập tiếp theo là vô cùng cần thiết và có 

ý nghĩa. 

- GV cần đầu tƣ về mặt thời gian và công sức để biên soạn tài liệu TH cho HS 

và hƣớng dẫn HS biết cách tự kiểm tra, đánh giá KQHT của bản thân với các tiêu chí 

cụ thể. 

- Hệ thống các bài tập, câu hỏi đƣa ra phải đảm bảo độ khó vừa sức với HS. 

- HS phải nắm vững các mục tiêu cần đạt đƣợc trong học tập và có ý thức hoàn thành 

các mục tiêu đó với sự nỗ lực cao nhất của bản thân. 

- HS phải có kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá khách quan kết quả các bài 

kiểm tra của mình. 

Bên cạnh những nguyên tắc chung khi đề xuất biện pháp bồi dƣỡng NLTH của 

HS theo B-Learning, biện pháp này cần đảm bảo một số nguyên tắc cụ thể sau: 

- Đảm bảo tính khách quan: Việc thiết kế bài tập kiểm tra, đánh giá và tự kiểm 

tra, đánh giá kết quả TH phải đảm bảo nắm đƣợc kết quả thực chất, chính xác về mức độ 

đầy đủ và hoàn chỉnh của hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo; mức độ sâu sắc và vững 

chắc của tri thức, thái độ của HS trong TH; mức độ phù hợp giữa số lƣợng bài tập với 

khả năng hoàn thành của HS. Yêu cầu đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá 

và tự kiểm tra, đánh giá hoạt động TH của HS đòi hỏi phải tổ chức cho mọi HS bộc lộ 

đầy đủ tính tích cực trong TH thông qua chất lƣợng hoàn thành các nhiệm vụ TH, thông 

qua tự đánh giá KQHT và ý thức học tập một cách chính xác của bản thân mỗi HS. 

- Đảm bảo tính toàn diện: Việc kiểm tra, đánh giá đƣợc thực hiện trên tất cả các 

khía cạnh: Từ lý thuyết đến thực tiễn, từ hình thức tới nội dung, từ số lƣợng tới chất 

lƣợng của các tri thức, kĩ năng, kĩ xảo… đến việc sắp xếp, tổ chức, thực hiện kế hoạch 

TH cũng nhƣ sự tự giác và ý chí vƣợt khó trong quá trình TH của HS. Để việc tự kiểm 
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tra, đánh giá đảm bảo tính toàn diện cần phải căn cứ vào mục tiêu DH, trên cơ sở đó 

xác định các nội dung đánh giá sao cho có thể đánh giá đƣợc đầy đủ các mục tiêu. 

- Đảm bảo tính hệ thống và thường xuyên: Kiểm tra, đánh giá KQHT của HS 

phải tiến hành thƣờng xuyên, có hệ thống, có kế hoạch, đánh giá trƣớc, trong và sau 

khi học một phần của chƣơng trình, số lần kiểm tra phải đảm bảo đủ để có thể đánh giá 

chính xác nhất kết quả cũng nhƣ sự nỗ lực cố gắng của ngƣời học. Đánh giá thƣờng 

xuyên, hệ thống sẽ cung cấp kịp thời những thông tin ngƣợc cho GV và HS, giúp cho 

GV điều chỉnh liên tục hoạt động dạy của mình, HS điều chỉnh hoạt động học nhằm 

duy trì tính tích cực trong học tập. Để đảm bảo tính toàn diện của kiểm tra, đánh giá 

KQHT đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra, đánh giá ở từng tiết học, từng chƣơng trình, 

từng học kỳ, năm học, tạo cho HS có ý thức trách nhiệm cao trong học tập. 

- Đảm bảo tính phát triển: Quá trình học tập của HS là quá trình phát triển liên 

tục của các tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, đi từ thấp tới cao, từ chƣa biết tới biết, từ biết ít 

đến biết nhiều, từ biết chƣa sâu sắc và hoàn chỉnh tới biết sâu sắc và hoàn chỉnh hơn. 

Quá trình phát triển đó đƣợc phản ánh r  nét ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ TH của 

ngƣời học, việc theo d i một cách có hệ thống kết quả hoàn thành các nhiệm vụ TH 

của HS sẽ giúp GV thấy đƣợc chiều hƣớng phát triển của từng giai đoạn và của cả quá 

trình học tập của ngƣời học trên các khía cạnh. 

Tính phát triển trong kiểm tra, đánh giá còn thể hiện ở chỗ qua kết quả kiểm tra, 

đánh giá, qua những nhận xét và góp ý của GV, của bạn bè mà bản thân mỗi HS có 

mong muốn cố gắng hơn nữa, hoàn thiện tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của bản thân hơn nữa 

để chinh phục những khó khăn và thành công khác trong quá trình học tập. 

 M c tiêu biện pháp: Việc rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến 

nhằm bồi dƣỡng NL thành tố: Thực hiện kế hoạch học tập; Đánh giá, điều chỉnh việc 

học. Cụ thể là bồi dƣỡng những chỉ số hành vi: 

 - T.C.5. TH trực tuyến qua bài giảng đƣợc cung cấp 

 - T.C.6. Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet 

 - T.C.7. Trao đổi trực tuyến với GV, bạn bè 

 - T.C.8. Ghi chép kiến thức thông qua HsHT điện tử  

 - T.D.9. Đánh giá KQHT trực tuyến 

 - T.D.10. Khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học 



 63 

 Quy trình thực hiện 

 Để rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến cần tiến hành theo quy 

trình sau: 

 Bƣớc 1. Xây dựng hệ thống các bài kiểm tra và các đáp án 

 Bƣớc 1.1. Xây dựng hệ thống bài tập tự luận 

 Hệ thống các bài tập tự luận đƣợc xây dựng với mục đích định hƣớng cho việc TH 

của HS và giúp ngƣời học có công cụ để có thể tự kiểm tra, đánh giá KQHT của bản thân. 

Xuất phát từ mục tiêu - yêu cầu của môn học và căn cứ vào chƣơng trình cụ thể của môn 

học, có thể xây dựng hệ thống bài tập kiểm tra tự luận cho HS nhƣ sau: 

 - Xây dựng tiêu chí/thang đánh giá cho mỗi bài tập; 

 - Phân tích nội dung chƣơng trình; 

 - Xây dựng hệ thống bài tập tƣơng ứng với mỗi đơn vị tri thức nhỏ của từng 

chƣơng/từng phần; 

 - Nhập lên trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 Bƣớc 1.2. Xây dựng hệ thống các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Mục đích của việc xây dựng hệ thống các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan nhằm 

giúp ngƣời học hình thành khả năng tƣ duy nhanh chóng và chính xác trong việc lựa 

chọn các phƣơng án trả lời cho mỗi câu hỏi. Cách làm này có ƣu thế là cho phép chúng 

ta lƣợng giá ngay đƣợc KQHT của HS, bản thân mỗi HS cũng có thể tự kiểm tra, đánh 

giá KQHT của mình rất nhanh chóng. 

 Việc chúng ta phối kết hợp sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá và tự kiểm 

tra, đánh giá này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy ƣu điểm của mỗi phƣơng pháp và 

hạn chế đƣợc một cách tốt nhất những nhƣợc điểm còn tồn tại của chúng. 

 Bƣớc 2. Kiểm tra độ chính xác và độ khó của các câu hỏi trắc nghiệm 

 Bƣớc 3. Chuẩn hóa lại các câu hỏi trắc nghiệm và các đáp án 

 Bƣớc 4. Kiểm tra, đánh giá và tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá 

 Sau khi đã có hệ thống các câu hỏi tự luận, bài kiểm tra bằng trắc nghiệm trên 

Website học tập, GV sẽ hƣớng dẫn HS cách đăng nhập làm thành viên của trang Vatly-

blearning Quang hình học và tổ chức kiểm tra, đánh giá cũng nhƣ hƣớng dẫn HS cách tự 

kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên KQHT qua các bài tập này. Quy trình tổ chức kiểm tra, 

đánh giá và tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá nhƣ sau: 
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 Bƣớc 4.1. HS đăng nhập vào hệ thống 

 Bƣớc 4.2. Lựa chọn chủ đề để kiểm tra, đọc kĩ những yêu cầu của nội dung mình 

sẽ kiểm tra cũng nhƣ những điều kiện về thời gian cho từng loại bài 

 Bƣớc 4.3. HS tiến hành các bài kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của GV và tự 

kiểm tra, đánh giá theo nhu cầu của bản thân theo mỗi đơn vị tri thức đã lĩnh hội 

 Bƣớc 4.4. HS nộp bài kiểm tra theo thời gian quy định: 

 - Gửi file đính kèm cho bài tập lớn; 

 - Gửi bài làm với các câu hỏi tự luận; 

 - Gửi các câu trả lời cho mỗi bài trắc nghiệm (nếu GV cùng tham gia chấm); tự 

đánh giá kết quả của mình (nếu theo hệ thống chấm điểm tự động). 

 Bƣớc 4.5. GV nhận xét, đánh giá các nội dung HS đã thể hiện trong bài kiểm tra 

 Bƣớc 4.6. GV thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá HS của mình 

 Bƣớc 4.7. HS tự bổ sung, tự điều chỉnh qua kết quả kiểm tra, đánh giá đã thu 

đƣợc và qua các đáp án GV cung cấp 

 Bƣớc 4.8. GV tổng kết sau mỗi chủ đề kiểm tra, mỗi giai đoạn kiểm tra để có sự 

điều chỉnh kịp thời hệ thống bài tập, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm 

 Sơ đồ 2.5. Quy trình rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI 

KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN 

 

KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC 

VÀ ĐỘ KHÓ CỦA CÂU HỎI 

TRẮC NGHIỆM 

 

CHUẨN HÓA LẠI CÂU HỎI 

TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN 

 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ 

TỔ CHỨC CHO HS TỰ 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

 

LỰA CHỌN CÁCH CÔNG 

BỐ KẾT QUẢ 

 

HS đăng nhập 
 

Lựa chọn chủ đề kiểm tra 

 

Nạp bài kiểm tra theo thời gian quy 

định 
 

GV nhận xét, đánh giá 
 

GV thông báo kết quả 

 

HS tự bổ sung, điều chỉnh 

 

GV tổng kết sau mỗi chủ đề 
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 Bƣớc 5. Lựa chọn cách công bố kết quả: 

 - Một là, chấm điểm tự động: Ngay lập tức cho kết quả bằng hệ thống chấm điểm 

tự động cho mỗi câu trả lời đúng. Tuy nhiên, nó có hạn chế là đôi khi HS không hiểu 

đƣợc mình đã sai ở đâu và nên lựa chọn thế nào cho đúng. 

 - Hai là, GV vẫn tham gia chấm bài kiểm tra: mặc dù có hạn chế là tốn thời gian 

của GV, nhƣng nó sẽ giúp ngƣời học hiểu đƣợc cái sai của bản thân và có hƣớng khắc 

phục nhƣ thế nào. 

 Cách làm hiệu quả là nên phối hợp cả hai cách, có nghĩa là chấm điểm tự động 

nhƣng GV nên dành thời gian để giải thích cho HS hiểu r  hơn các yêu cầu và các đáp án. 

Nhƣ vậy, HS sẽ có thêm cơ hội để ôn tập, củng cố tri thức đã đƣợc học. 

2.4.3.3. Hướng dẫn học sinh xây dựng và sử d ng túi hồ sơ học tập điện tử để tự học 

 Túi HsHT điện tử của HS có thể đƣợc xem nhƣ là một hệ thống sƣu tập và lƣu trữ 

các tài liệu, công thức, bài tập, bài làm thực hành của HS dƣới dạng cơ sở dữ liệu điện 

tử. Nó thể hiện sự đầu tƣ cá nhân về phía ngƣời học thông qua việc HS tham gia vào quá 

trình lựa chọn nội dung, các tiêu chí lựa chọn nội dung, cách trình bày, các tiêu chí đánh 

giá… HsHT điện tử của HS giúp đƣa ra cái nhìn đa chiều về sự phát triển và thành tích 

học tập của HS qua các bài làm, trong đó có sự tiến bộ bài làm sau với bài làm trƣớc, 

sau khi GV đã sửa chữa. Đối với HS, HsHT điện tử là một tài liệu học tập và là công cụ 

tự đánh giá. Những bài làm đƣợc tập hợp trong “túi hồ sơ” không những chỉ ra kiến thức 

mà HS đã nghiên cứu, TH mà còn cho thấy quá trình học tập và sự tiến bộ về kiến thức, 

kĩ năng qua từng bài làm. Mỗi túi HsHT điện tử là sản phẩm cá nhân HS nên nó thể hiện 

sự sáng tạo, sự kiên trì, sự phát triển của mỗi ngƣời học. Qua đó, HS có thể tự đánh giá 

quá trình và KQHT của mình cũng nhƣ của bạn. 

 M c tiêu biện pháp:  

 HsHT điện tử của HS khi vận hành trên một trang Web sẽ đem lại những kết quả 

hết sức tích cực nhƣ: 

 - Những hồ sơ này không bao giờ bị thất lạc hoặc nhầm lẫn; 

 - Từ bất kỳ nơi đâu, khi cần, ai cũng có thể tiếp cận những hồ sơ này; 

 - Trên môi trƣờng Internet, những hồ sơ này đã mở ra cánh cửa lớn để HS có thể nhận 

đƣợc những nhận xét đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều GV; 

 - Những hồ sơ này rất dễ đƣợc sửa chữa, cập nhật và nâng cấp; 
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 - Thông qua cơ chế siêu liên kết hyperlinks, những HsHT điện tử này đem lại cho 

HS cơ hội lớn trong việc giao tiếp và học tập chuyên môn với nhiều ngƣời cùng ngành 

ngề trên thế giới. 

 Qua việc hƣớng dẫn HS xây dựng và sử dụng túi HsHT điện tử, GV bồi dƣỡng 

cho HS những NL thành tố sau: 

  - T.B. Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập 

 - T.C. Thực hiện kế hoạch học tập 

 - T.D. Đánh giá, điều chỉnh việc học 

 Cụ thể là bồi dƣỡng những chỉ số hành vi: 

 - T.A.1. Xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có 

liên quan 

 - T.A.2. Xác định và đề xuất các vấn đề trong học tập 

 - T.B.3. Xác định điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt 

hay trực tuyến) 

 - T.B.4. Xác định nhiệm vụ học tập và có kế hoạch làm bài tập trực tuyến 

 - T.C.5. TH trực tuyến qua bài giảng đƣợc cung cấp 

 - T.C.6. Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet 

 - T.C.7. Trao đổi trực tuyến với GV, bạn bè 

 - T.C.8. Ghi chép kiến thức thông qua HsHT điện tử 

 - T.D.9. Đánh giá KQHT trực tuyến 

 - T.D.10. Khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học 

 Quy trình thực hiện: 

 Túi HsHT điện tử là sản phẩm của mỗi cá nhân HS, căn cứ trên các hoạt động lớp 

học, HS thực hiện các nội dung trong HsHT của mình nhƣ: Việc ghi nhật ký hoạt 

động; Mức độ tƣơng tác - tích cực của các thành viên; Mức độ lĩnh hội của cá nhân 

theo quy trình: 

 Bƣớc 1. Xác định tên hồ sơ (hồ sơ vật lí, hồ sơ hóa học…) 

 Bƣớc 2. Định dạng hồ sơ 

 - Hồ sơ quá trình: Là hồ sơ tự theo d i quá trình học tập của ngƣời học, học ghi 

lại những gì mình đã học đƣợc hoặc chƣa học đƣợc về kiến thức, kĩ năng, thái độ của 
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các môn học và xác định cách điều chỉnh nhƣ điều chỉnh cách học, cần đầu tƣ thêm 

thời gian, cần sự hỗ trợ của GV hay các bạn trong nhóm… 

 - Hồ sơ bài tập: Bao gồm những bài tập định tính, bài tập định lƣợng, các sản 

phẩm ngƣời học thực hiện trong quá trình học và thông qua đó, ngƣời dạy, ngƣời học 

đánh giá quá trình tiến bộ mà ngƣời học đã đạt đƣợc. Để thể hiện sự tiến bộ, ngƣời học 

cần có những minh chứng nhƣ: Một số phần trong các bài tập, sản phẩm hoạt động 

nhóm, sản phẩm hoạt động cá nhân (sản phẩm cá nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của 

thành viên khác trong nhóm. 

 - Có thể em chưa biết? Bằng việc nhìn nhận, phân tích, đối chiếu nhiều môn với 

nhau. Từ đó, ngƣời học tự đánh giá về khả năng học tập của mình nói chung, tốt hơn 

hay kém đi, môn học nào còn hạn chế…, sau đó, xây dựng kế hoạch hƣớng tới việc 

nâng cao NLTH tập của mình. 

 - Hồ sơ sản phẩm: Video hoặc ảnh chụp những sản phẩm mà HS đã làm đƣợc. 

 - Tương tác: Trao đổi, bình luận, góp ý… Ngƣời học tự đánh giá về các thành 

tích học tập nổi trội của mình trong quá trình học. Thông qua các thành tích học tập, 

họ tự khám phá những khả năng, tiềm năng của bản thân, nhƣ năng khiếu về ngôn ngữ, 

toán học, vật lí, âm nhạc… Không chỉ giúp ngƣời học tự tin về bản thân, tƣơng tác còn 

giúp ngƣời học tự định hƣớng và xác định giải pháp phát triển, khai thác tiềm năng của 

bản thân trong thời gian tiếp theo. 

 Với những biện pháp đã đề xuất, GV sẽ giúp HS nâng cao đƣợc kĩ năng CNTT, 

chủ động tìm kiếm nguồn tri thức cần thiết trong quá trình TH, qua đó góp phần nâng 

cao NLTH cho chính bản thân của HS. 

2.5. Tiến trình tổ chức dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning 

 B-Learning xuất phát từ chính yêu cầu của QTDH khi công nghệ ngày càng phát 

triển và thâm nhập sâu rộng vào các mặt của đời sống và xã hội của con ngƣời, đặc biệt là 

trong lĩnh vực giáo dục. Trong điều kiện hiện nay, B-Learning còn chƣa đƣợc phổ biến. 

Do vậy, để tiến tới DH theo B-Learning đạt hiệu quả, cần phải có một quy trình triển 

khai thích hợp để B-Learning mang lại hiệu quả tối ƣu, góp phần tạo ra một nền tảng 

tốt cho những hình thức học tiếp theo phát triển từ hình thức B-Learning. Trong quá 

trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng 

NLTH của HS theo B-Learning gồm các giai đoạn chính sau đây: 
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- Giai đoạn chuẩn bị 

- Giai đoạn tổ chức dạy học 

- Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh kết quả học tập 

2.5.1. Giai đoạn chuẩn bị 

 Đối với GV 

 Căn cứ theo đặc điểm, vai trò của DH theo B-Learning theo hƣớng bồi dƣỡng 

NLTH của HS; Căn cứ vào các hình thức và mức độ kết hợp của B-Learning; Căn cứ 

nguyên tắc thiết kế nội dung DH theo B-Learning; Căn cứ vào khung NLTH của HS 

theo B-Learning, để  quá trình tổ chức DH đạt hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị những 

vấn đề nhƣ sau: 

 Khâu 1. Xây dựng nội dung bài giảng 

 Khi xây dựng bài giảng, GV cần quan tâm đến mục tiêu DH, tiến trình DH và đối 

tƣợng sử dụng. Nội dung xây dựng cần có sự hỗ trợ từ các phần mềm và các thiết bị 

thông dụng nhƣ: Power point, Adobe presenter, máy ảnh, máy quay phim… Trong giai 

đoạn này cần lƣu ý là những tài nguyên thu thập phải liên quan đến nội dung bộ môn. 

Các nội dung cần thiết cho chủ đề của mỗi bài học có thể lấy từ giáo trình, TLTK, 

phim ảnh, thí nghiệm… 

 Bƣớc 1. Thu thập tài nguyên 

 Để xây dựng nội dung bài DH theo B-Learning, chúng tôi đã đầu tƣ rất nhiều thời 

gian và công sức trong giai đoạn này. Vấn đề thu thập từng tài nguyên riêng lẽ không khó, 

nhƣng việc tích hợp các tài nguyên là điều mà ngƣời thiết kế chƣơng trình luôn phải tính 

đến trong khi thu thập. Tài nguyên cho B-Learning đƣợc lấy từ các nguồn sau: 

 - Qua SGK; 

 - Qua các sách chuyên khảo có nội dung liên quan đến bộ môn; 

 - Qua thông tin trên mạng Internet và những thông tin thực tế trong đời sống, xã hội; 

 - Qua phim, ảnh có những nội dung liên quan đến tri thức bộ môn; 

 Bƣớc 2. Xử lý tài nguyên đƣa vào bài giảng 

 Nhằm phục vụ cho bài giảng đƣợc chất lƣợng, GV phải làm những công việc sau: 

 - Xác định mục tiêu và định hƣớng bài học trƣớc để có thể xây dựng nội dung 

phù hợp với tiến trình học trên lớp; 

 - Xây dựng nhiệm vụ, thiết kế những module hỗ trợ cho việc TH trực tuyến của HS; 

 - Thu thập, lựa chọn và xử lý tài liệu trƣớc khi đăng tải hoặc liên kết đến Website; 
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 - Sƣu tầm, tìm và đƣa ra những video clip vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế 

đời sống; 

 - Tham khảo, lựa chọn, xây dựng nội dung bài tập thích hợp để xây dựng phần 

bài tập củng cố, kiểm tra kiến thức của HS. 

 Khâu 2. Lựa chọn hình thức DH và mức độ kết hợp theo B-Learning 

 Sau khi GV đã xác định r  mục tiêu chung của môn học và của từng phần, từng 

chƣơng trong cấu trúc môn học, GV sẽ quyết định lựa chọn hình thức DH và mức độ 

kết hợp theo B-Learning phù hợp với mỗi bài dạy. Tƣơng ứng với mỗi hình thức học 

tập là mức độ kết hợp giữa DH giáp mặt và DH trực tuyến. Những nội dung kiến thức 

nào sẽ DH giáp mặt trực tiếp ở lớp và nội dung kiến thức nào HS có thể TH trực tuyến. 

Bên cạnh đó, việc thiết kế phải đảm bảo các nguyên tắc, nội dung kiến thức truyền đạt 

cần phải cần đảm bảo tính vừa sức đối với ngƣời học. 

 Khâu 3. Xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học 

 Phần xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học là sự kết hợp giữa GV và 

những chuyên viên CNTT có đủ khả năng để xây dựng đƣợc hệ thống theo đúng thiết kế 

của ngƣời GV. 

 Bƣớc 1. Thiết lập hệ thống thông tin cho bài giảng 

 - Soạn thảo các thiết lập thông tin chung, các thông tin chung bao gồm: Tên khóa 

học; Mô tả cho khóa học; Các định dạng (theo tuần hoặc theo chủ đề…); Ngày bắt đầu 

khóa học; Các nhóm học… 

 - Phân nhóm HS; 

 - Sao lƣu khóa học: Việc sao lƣu khóa học là rất cần thiết để phòng ngừa sự trục 

trặc của hệ thống. Sau khi sao lƣu Moodle tạo ra một file nén toàn bộ thông tin của 

Website khóa học và có thể khôi phục lại. 

 Bƣớc 2. Xây dựng ngân hàng câu hỏi: Muốn tạo các bài kiểm tra trong khóa học, 

Moodle yêu cầu xây dựng ngân hàng các câu hỏi. Khi tạo các bài kiểm tra có thể lấy từ 

ngân hàng các câu hỏi để xây dựng. Các câu hỏi có thể sử dụng nhiều lần. 

 - Bài tập tự luận: Hệ thống các bài tập tự luận đƣợc xây dựng với mục đích định 

hƣớng cho việc TH của HS và giúp ngƣời học có công cụ để có thể tự kiểm tra, đánh 

giá KQHT của bản thân. 

 - Câu hỏi trắc nghiệm khách quan: Mục đích của việc xây dựng hệ thống các bài 

kiểm tra trắc nghiệm khách quan nhằm giúp ngƣời học hình thành khả năng tƣ duy 
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nhanh chóng và chính xác trong việc lựa chọn các phƣơng án trả lời cho mỗi câu hỏi. 

Cách làm này có ƣu thế là cho phép chúng ta lƣợng giá ngay đƣợc KQHT của HS, bản 

thân mỗi HS cũng có thể tự kiểm tra, đánh giá KQHT của mình rất nhanh chóng. Việc 

chúng ta phối kết hợp sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá và tự kiểm tra, 

đánh giá này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy ƣu điểm của mỗi phƣơng pháp và 

hạn chế đƣợc một cách tốt nhất những nhƣợc điểm còn tồn tại của chúng. 

 Bƣớc 3. Soạn thảo các nội dung cho khóa học 

 Sau khi đã chuẩn bị các câu hỏi, các tài liệu, có thể bắt tay soạn các nội dung học 

tập. Cần chú ý trƣớc đây đã chọn thiết lập theo chủ đề hay từng tuần để có sự chuẩn bị 

các nội dung học tập phù hợp. 

 Bƣớc 4. Quản lý danh sách HS, theo d i các hoạt động của HS 

 Việc quản lý danh sách HS không đơn thuần là đƣa danh sách vào Website mà 

liên quan đến cả hệ thống quản lý thời gian truy cập, kiểm tra - đánh giá, email … của 

HS. Những HS có trong danh sách mới đƣợc quyền tham gia đầy đủ khóa học. Khi có 

thông báo mới hoặc diễn đàn mới, hệ thống tự động gửi tới email của HS. Vì vậy, GV 

luôn phải đảm bảo rằng mọi thông tin về HS là chính xác, đặc biệt là email của HS. 

Moodle cho phép quản lý toàn bộ hoạt động của ngƣời học trên Website vể thời gian 

truy cập, nội dung thực hiện. 

 Bên cạnh đó, việc xây dựng nội dung của hệ thống rất quan trọng, góp phần nâng 

cao hiệu quả DH. Để xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học đòi hỏi ngƣời 

dạy phải tự tìm tòi và học hỏi thêm rất nhiều từ những lĩnh vực hoàn toàn mới nhƣ 

phần mềm hay công cụ khác của CNTT để phục vụ cho việc xây dựng Web. 

 Bƣớc 5. Xây dựng, quản lý HsHT điện tử của HS 

 HsHT điện tử của HS là một hệ thống sƣu tập và lƣu trữ các tài liệu, công thức, 

bài tập, bài làm thực hành của HS dƣới dạng cơ sở dữ liệu điện tử. Nó là sự đầu tƣ cá 

nhân về phía ngƣời học thông qua việc HS tham gia vào quá trình lựa chọn nội dung, 

các tiêu chí lựa chọn nội dung, cách trình bày, các tiêu chí đánh giá… thể hiện đƣợc sự 

tiến bộ trong thành tích học tập của HS qua các bài làm, trong đó có sự tiến bộ bài làm 

sau với bài làm trƣớc, sau khi GV đã sửa chữa. Đối với HS, HsHT điện tử là một tài 

liệu học tập và là công cụ tự đánh giá. Những bài làm đƣợc tập hợp trong “túi hồ sơ” 

không những chỉ ra kiến thức mà HS đã nghiên cứu, TH mà còn cho thấy quá trình học 

tập và sự tiến bộ về kiến thức, kĩ năng qua từng bài làm. Mỗi túi HsHT điện tử là sản 
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phẩm cá nhân HS nên nó thể hiện sự sáng tạo, sự kiên trì, sự phát triển của mỗi ngƣời 

học. Qua đó, HS có thể tự đánh giá quá trình và KQHT của mình cũng nhƣ của bạn. 

 Bƣớc 6. Thảo luận 

 Tƣơng tự nhƣ việc trao đổi thảo luận ở trên lớp học truyền thống, với B-

Leaerning, việc trao đổi của các em diễn ra thông qua “Thảo luận” trực tuyến. 

 Bƣớc 7. Tài liệu hỗ trợ học tập 

 Các tài liệu là các file ngƣời học có thể download hoặc xem trực tiếp. 

 Khâu 4. Kiểm tra, chạy thử hệ thống 

 Sau khi xây dựng xong hệ thống, cần kiểm tra và chạy thử. Nếu hệ thống chạy ổn 

định, các chức năng hoạt động tốt thì thì hệ thống đƣợc đƣa vào sử dụng. Ngƣợc lại, 

ngƣời GV phải chỉnh sửa lại. 

 Khâu 5. Đánh giá hiệu quả hệ thống 

 Chúng tôi đánh giá B-Learning bằng những hình thức sau: 

 - Bản thân trải nghiệm ở vị trí HS để tiến hành TH trên trang Vatly-blearning; 

 - Xin góp ý của các chuyên gia. 

 Đối với HS 

 Trƣớc khi tổ chức DH cho HS theo B-Learning nói riêng hay bất kì hình thức 

DH nào nói chung thì việc chuẩn bị cần đƣợc tiến hành cẩn thận mới đảm bảo tính 

khoa học và đạt đƣợc mục tiêu DH đề ra, giai đoạn này gồm những khâu sau: 

 Khâu 1. Xác định nhiệm vụ học tập 

 Đối với phần lớn HS học tập đƣợc xem là nhiệm vụ chính và thời gian làm việc 

tƣơng đối tập trung, với sự hƣớng dẫn của GV nên việc xác định nhiệm vụ học tập chỉ 

là việc cụ thể hóa những công việc mà GV đã giao. 

 Nhiệm vụ mà HS thực hiện phải có mục tiêu r  ràng và phải có tính thách thức trí 

tuệ. Tính thách thức đƣợc tăng cao nếu HS thấy r  những mâu thuẫn giữa các kiến 

thức đã biết với kiến thức mới cần đạt tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ cũng phải vừa sức với 

HS và đảm bảo có sự nỗ lực thì nhiệm vụ sẽ đƣợc giải quyết và không nên đề ra những 

nhiệm vụ quá dễ, thiếu tính thách thức trong quá trình học tập. 

 Khâu 2. Xác định mục tiêu học tập 

 HS phải xác định đƣợc chi tiết, đầy đủ các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và 

các kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập. 
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 Khâu 3. Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet 

 Thông qua việc rèn luyện kĩ năng khai thác và xử lý thông tin cho HS, GV hƣớng 

dẫn HS tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet. Qua đó, giúp HS ghi nhớ kĩ hơn những 

kiến thức, kĩ năng đã biết đồng thời bổ sung những kiến thức kĩ năng cần đạt tiếp theo. 

 Khâu 4. Lập kế hoạch học tập 

 GV cần hƣớng dẫn HS lập kế hoạch học tập dựa trên mục tiêu học tập. Một trong 

những điều kiện quan trọng để thành công trong học tập là có kế hoạch học tập tốt. Kế 

hoạch học tập là sự sắp xếp các nội dung học tập đƣợc tiến hành trong thời gian hợp lý 

của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt chƣơng trình đào tạo. Các nội dung của kế hoạch 

TH đƣợc cá nhân HS xác định trên cơ sở dựa vào kế hoạch DH chung của nhà trƣờng. 

Xác định nội dung TH phải hƣớng tới bổ sung và hoàn thiện kiến thức, đào sâu và mở 

rộng hiểu biết, hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao của mỗi cá nhân. Vì vậy, xây 

dựng kế hoạch TH phải do chính mỗi cá nhân thực hiện. 

 Xây dựng kế hoạch TH phải đảm bảo nguyên tắc về thời gian TH, đảm bảo xen 

kẽ, luân phiên một cách hợp lý các dạng TH, các môn học có tính chất khác nhau; đảm 

bảo xen kẽ luân phiên hợp lý giữa TH và nghỉ ngơi; đảm bảo tính mềm dẻo, tính thực 

tế của kế hoạch TH. 

 Bên cạnh đó, ngƣời học cần có các kĩ năng xây dựng kế hoạch TH nhƣ sắp xếp 

bố trí công việc, phân phối thời gian cho từng công việc, xác định phƣơng pháp và các 

hình thức tổ chức thực hiện từng công việc và mức độ hoàn chỉnh cá nhân. 

 Bƣớc 1. Xác định các phần của bài học 

 Bƣớc 2. Xác định thời điểm và thời lƣợng dành cho mỗi phần của bài học 

 Những việc làm này là cần thiết để tránh làm việc tùy tiện, không có hiệu quả. 

Trong quá trình học tập kế hoạch luôn dƣợc điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 

2.5.2. Giai đoạn tổ chức dạy học 

 Đây là giai đoạn quyết định và chiếm nhiều thời gian công sức nhất. Kiến thức 

mới của bài học, kĩ năng mới của HS đƣợc hình thành ở giai đoạn này. Quá trinh tổ 

chức DH đƣợc chia thành những khâu cụ thể nhƣ sau: 

 Khâu 1. Xác định và đề xuất các vấn đề trong học tập 

 Trong quá trình xác định mục tiêu học tập của HS, có những kiến thức kĩ năng đã 

biết HS chỉ cần vận dụng vào quá trình học tập. Đối với những kiến thức kĩ năng mới 

cần đạt, GV hƣỡng dẫn HS xác định vấn đề học tập và từ đó đề xuất các phƣơng án để 
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giải quyết các vấn đề. Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ học tập khác nhau, khả năng và 

điều kiện của mỗi cá nhân mà lựa chọn hình thức ứng dụng cụ thể khác nhau. 

 Bƣớc 1. Xác định mục đích ứng dụng tri thức vào giải quyết các nhiệm vụ học 

tập nào và những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải giải quyết 

 Bƣớc 2. Đề xuất các phƣơng án giải quyết nhiệm vụ 

 Bƣớc 3. Lựa chọn một phƣơng án giải quyết tốt nhất, phù hợp nhất - tức là quyết 

định một phƣơng án tối ƣu trong điều kiện cho phép 

 Bƣớc 4. Huy động vốn kinh nghiệm đã có và vốn tri thức thu đƣợc qua bài học để 

giải quyết nhiệm vụ theo phƣơng án đã chọn 

 Bƣớc 5. Kiểm tra lại kết quả 

 Khâu 2. Trao đổi thông tin 

 Việc trao đổi kiến thức, kĩ năng với bạn bè giúp HS phát huy đƣợc tính tích cực, say 

mê hơn trong học tập. Bên cạnh đó, qua việc GV giải đáp thắc mắc của HS thông qua các 

hình thức thảo luận, thuyết trình, tranh luận, các diễn đàn học tập, trao đổi trực tuyến, 

chat, email.. cũng giúp HS củng cố thêm những kiến thức, kĩ năng mà các em chƣa nắm 

r , đó là công việc cuối cùng của việc thu nhận tri thức. Hoạt động này giúp ngƣời học có 

thể hình thành và phát triển kĩ năng trình bày, qua đó giúp ngƣời học chủ động, tự tin 

trong giao tiếp ứng xử, phát trển NL hợp tác và làm việc nhóm đƣợc tốt hơn. 

 Bƣớc 1. Xác định nội dung cần trao đổi, chia sẻ 

 Bƣớc 2. Tham gia thảo luận nhóm, tham gia vào diễn đàn học tập, chat, sử dụng 

email,… để trao đổi với GV và bạn học 

 Khâu 3. Ghi chép và trình bày KQHT 

 Các kiến thức nội dung học tập thu nhận đƣợc trong quá trình học tập đƣợc ghi 

chép logic, r  ràng thông qua các hình thức phù hợp và trình bày một cách khoa học. 

 Khâu 4. Vận dụng 

 Cuối mỗi bài học, GV chuẩn bị những câu hỏi, bài tập, những kiến thức thực tiễn 

liên quan để HS vận dụng những kiến thức vừa học vào tình huống cụ thể, giúp HS ghi 

nhớ sâu hơn kiến thức kĩ năng vừa đƣợc học. 

2.5.3. Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh kết quả học tập 

 Đánh giá KQHT là khâu cuối cùng trong một QTDH nói chung nhằm xác định 

sự đúng đắn việc thực hiện quá trình cũng nhƣ kết quả của quá trình ấy. Thông qua 

đó khắc  
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Sơ đồ 2.6. Quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng NLTH theo B-Learning 
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phục những sai sót và kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các quá trình học tập 

tiếp theo. Vì vậy cần tiến hành kiểm tra và đánh giá một cách nghiêm túc, nhằm xác 

định sự đúng đắn và chính xác của những thông tin đã thu nhận đƣợc. 

 Khâu 1. Kiểm tra đánh giá KQHT 

 Là cách thức mà GV sử dụng để thu thập thông tin của HS về kiến thức, kĩ năng, 

thái độ, NL của mỗi HS trong quá trình học tập để từ đó có những kết luận về trình độ và 

phẩm chất của HS, từ đó có những điều chỉnh trong cách dạy và cách học cho phù hợp. 

 Bƣớc 1. Xác định mục đích kiểm tra 

 Bƣớc 2. Xác định nội dung kiểm tra 

 Bƣớc 3. Tiến hành kiểm tra 

 Bƣớc 4. Kết luận kiểm tra: kết quả lĩnh hội tri thức, kĩ năng, thái độ 

 Bƣớc 5. Phân tích những tồn tại, nguyên nhân và cách khắc phục, đề xuất nhiệm 

vụ mới 

 Khâu 2. Khắc phục sai sót, điều chỉnh cách học 

 Thông qua kết quả của kiểm tra, giúp GV nắm đƣợc những ƣu khuyết điểm của mỗi 

HS qua đó có những điều chỉnh phù hợp cho tiết học bài học sau. Đồng thời, mỗi HS cũng 

khắc phục những sai sót của bản thân và tự điều chỉnh cách học sao cho phù hợp. 

2.6. Thực trạng dạy học theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh ở 

trƣờng THPT hiện nay 

 Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, việc tiến hành điều tra, khảo sát về thực 

trạng DH nói chung, thực trạng của việc bồi dƣỡng NLTH trong DH Vật lí ở trƣờng 

THPT là rất cần thiết. Kết quả điều tra, khảo sát là cơ sở đƣa ra những kết luận chung 

về NLTH môn Vật lí của HS THPT cũng nhƣ những yêu cầu đặt ra cần giải quyết 

nhằm nâng cao chất lƣợng học tập môn Vật lí. 

 Việc điều tra, khảo sát đƣợc tiến hành ở các trƣờng phổ thông thuộc 2 tỉnh Quảng 

Trị và Thừa Thiên Huế. 

 Về phƣơng pháp điều tra, khảo sát: Phỏng vấn một số GV, HS; Điều tra bằng 

phiếu hỏi cho 98 GV và 600 HS thuộc các trƣờng ở địa bàn đã nêu trên. 

 Nội dung điều tra, khảo sát tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: 

 - Phiếu khảo sát của GV (Ph  l c 1) về các vấn đề nhƣ: Ứng dụng CNTT (G.1.); 

Sự cần thiết phải ứng dụng CNTT trong DH (G.2.); Hiểu về bản chất của TH (G.3.); 
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Đánh giá về mức độ TH Vật lí (G.4.); Động cơ khiến HS TH Vật lí (G.5.); Yếu tố ảnh 

hƣởng đến việc TH của HS (G.6.); Những yêu cầu giúp HS có động cơ và xác định 

đƣợc mục tiêu TH (G.7.); Yếu tố cần có để HS TH (G.8.); Hƣớng dẫn HS TH (G.9.); 

Những khó khăn gặp phải khi giúp HS TH (G.10.). 

 - Đối với HS, nội dung điều tra (Ph  l c 3) chủ yếu tập trung vào tìm hiểu: Quan 

niệm về TH (H.1.); Ý nghĩa của TH (H.2.); Tần suất TH (H.3.); Lý do TH (H.4.); Các 

phƣơng pháp thƣờng dùng để TH (H.5.); Để TH có hiệu quả (H.6.); Khi gặp câu hỏi, bài 

tập khó (H.7.); Để có kết quả TH Vật lí tốt cần (H.8.); Khó khăn khi TH Vật lí (H.9.). 

2.6.1. Kết quả điều tra, khảo sát 

2.6.1.1. Đối với giáo viên (ph  luc 2) 

 Về ứng d ng CNTT vào trong DH của GV, hầu hết GV các trƣờng THPT đều đã 

tiếp cận và ứng dụng CNTT hỗ trợ DH. Tuy nhiên, các hình thức DH có ứng dụng 

CNTT nhƣ: Sử dụng phầm mềm, bài giảng điện tử trong DH; Trao đổi thông tin DH 

trên mạng Internet đƣợc GV lựa chọn thƣờng xuyên sử dụng với con số rất khiêm tốn 

là 3,1  và 17,3 . 100% GV lựa chọn không sử dụng hình thức DH trực tuyến qua 

mạng Internet cho HS. 

Bảng 2.3. Kết quả điều tra ứng d ng CNTT của GV 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.1.1. 54 42,9 3,1 

G.1.2. 49 33,7 17,3 

G.1.3. 100 0 0 

 Về sự cần thiết phải ứng d ng CNTT trong DH, tiến hành điều tra về sự cần thiết 

sử dụng CNTT hỗ trợ DH và TH của HS, kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Ý kiến của GV về sự cần thiết ứng d ng CNTT trong DH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.2.1. 32,7 12,2 55,1 

G.2.2. 29,6 28,2 42,2 

G.2.3. 37,7 59,6 2,7 
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 Đối với việc sử dụng các phần mềm, bài giảng điện tử trong DH, đa số GV cho 

rằng cần thiết sử dụng với 55,1  ý kiến, điều này cho phép chúng ta kết luận sơ bộ 

GV các trƣờng THPT đã thấy đƣợc sự cần thiết và đã có sử dụng các phần mềm, bài 

giảng điện tử trong DH. Việc trao đổi thông tin DH trên mạng Internet cũng đƣợc GV 

đánh giá cần thiết nhƣng tỉ lệ vẫn chƣa cao, vẫn còn 29,6  GV đánh giá không cần 

thiết trao đổi thông tin DH trên mạng Internet và 28,2% GV không chắc chắn nên hay 

không nên trao đổi thông tin DH trên mạng Internet. Số lƣợng GV cho rằng cần thiết 

sử dụng hình thức DH trực tuyến cho HS chiếm tỉ lệ thấp với 2,7  ý kiến, tuy nhiên 

có 59,6% ý kiến của GV không chắc chắn việc DH trực tuyến là cần thiết, điều này 

cho chúng ta thấy GV đang phân vân, nếu có sự hỗ trợ của nhà trƣờng thì số GV này 

sẽ tích cực trong việc DH trực tuyến cho HS. 

 Về bản chất của TH, kết quả điều tra cho thấy, đa số đồng ý với quan niệm “TH 

là quá trình HS tích cực, chủ động, độc lập nhận thức trên lớp” với 81,7% ý kiến; 

Tiếp đó là ý kiến cho rằng TH cũng là sự “chủ động học tập ở nhà để bổ sung kiến 

thức trên lớp” với 55,1  ý kiến đồng ý. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận 

thấy, có nhiều GV cũng cho rằng, TH không chỉ bao gồm sự nhận thức tích cực, độc 

lập của HS khi học tập trên lớp và chủ động học tập ở nhà theo hƣớng dẫn của GV 

mà TH còn là việc HS biết TH ở nhà để bổ sung thêm những kiến thức trên lớp chƣa 

đƣợc tìm hiểu sâu hoặc chƣa đƣợc biết đến, chỉ 15,6  ý kiến không chắc chắn. Cuối 

cùng là 14,2% ý kiến không đồng ý rằng TH là việc biết tự tìm ra các kiến thức mới 

mà không cần đến sự hỗ trợ của GV. 

Bảng 2.5. Ý kiến của GV về bản chất của TH 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.3.1. 0 18,3 81,7 

G.3.2. 29,3 15,6 55,1 

G.3.3. 14,2 3,1 82,7 

 Khi đánh giá về mức độ TH hiện nay của HS, đa số GV đồng tình cho rằng việc 

TH còn rất hạn chế, chỉ TH khi có giờ kiểm tra với 59,2% ý kiến, rất ít HS tiến hành 

TH thƣờng xuyên với 72,4% ý kiến, chƣa có ý thức về TH với 55,1  ý kiến. 
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Bảng 2.6. Ý kiến của GV về đánh giá mức độ TH của HS 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.4.1. 40,8 0 59,2 

G.4.2. 72,4 0 27,6 

G.4.3. 44,9 0 55,1 

 Khi tìm hiểu về động cơ khiến HS TH thì lựa chọn “Niềm yêu thích môn học của 

HS” chỉ chiếm một tỉ lệ rất thấp 13,2% ý kiến đồng ý; 3,1% ý kiến đồng ý là từ sự thúc 

ép của gia đình. 83,7% thầy cô cho rằng vì GV giao nhiệm vụ, yêu cầu nên HS mới 

TH. Chính vì vậy, có thể nói vai trò của GV không chỉ thể hiện trực tiếp trong các giờ 

học trên lớp mà còn cần có sự tác động “vô hình” bằng nhiều biện pháp khác nhau để 

khuyến khích, thậm chí “gò ép” HS TH ngoài môi trƣờng lớp học. 

Bảng 2.7. Ý kiến của GV về động cơ TH của HS 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.5.1. 40,8 46 13,2 

G.5.2. 42,9 54 3,1 

G.5.3. 16,3 0 83,7 

 Khi đƣợc hỏi về các yếu tố ảnh hƣởng đến việc TH của HS, có 46  ý kiến cho 

rằng đó là yêu cầu phải đổi mới PPDH bộ môn, DH không nên theo lối truyền thống 

chỉ thầy giảng, trò ghi mà phải có sự tƣơng tác hai chiều r  rệt giữa thầy và trò, thậm 

chí, trò phải đóng vai trò nhƣ những nhà nghiên cứu, những diễn giả và thầy chỉ đóng 

vai trò nhƣ “trọng tài”, ngƣời định hƣớng cho HS khai thác nội dung bài học. Ngoài 

yếu tố trên thì xã hội, gia đình, GV, nhu cầu và phƣơng pháp học tập của mỗi cá nhân HS 

cũng là những yếu tố đƣợc cho là có tác động không nhỏ đến việc TH của HS với tỉ lệ là 

34,6%. Mục tiêu môn học, đặc trƣng kiến thức môn học và phƣơng tiện TH chiếm 19,4%. 

 Về những yêu cầu nh m giúp HS có động cơ và m c tiêu học tập, 42,9  ý kiến cho 

rằng cần thiết phải tạo hứng thú cho HS trong quá trình TH, khi đó các em sẽ tự giác cao 
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hơn và việc TH có hiệu quả lớn hơn, chính những đam mê, hứng thú sẽ tạo niềm tin và 

giúp HS vƣợt qua đƣợc những khó khăn khi TH, những khó khăn đó có thể xuất phát từ 

chính khả năng nhận thức, ý thức, quyết tâm của bản thân các em hoặc do ngoại cảnh tác 

động. Hƣớng dẫn HS xác định mục tiêu học tập cũng rất cần thiết với 34,7  ý kiến đồng 

ý, mục tiêu r  ràng và đúng đắn sẽ giúp HS có định hƣớng và nghị lực để TH. Ngoài ra, 

nhiều thầy cô cũng cho rằng cần thiết phải hƣớng dẫn HS xây dựng và thực hiện kế hoạch 

học tập (22,4%). 

 Bên cạnh đó khi đƣợc hỏi về các yếu tố cần có để HS TH, phần lớn các ý kiến 

(61,3%) cho rằng đó là tinh thần và thái độ học tập tự giác, tích cực của HS. Cũng có GV 

cho rằng nó bao gồm cả những kiến thức về phƣơng pháp TH và hệ thống các kĩ năng 

TH, chúng sẽ giúp cho các em có ý thức cao hơn trong việc TH và TH có hiệu quả hơn. 

 Khi đƣợc hỏi về việc làm thế nào để giúp HS có thể TH, có nhiều cách thức đƣợc lựa 

chọn ở mức gần tƣơng đƣơng với nhau, trong đó, hƣớng dẫn HS tìm kiếm tài liệu trực 

tuyến (31,7%); hƣớng dẫn HS lƣu dữ liệu kiến thức dƣới dạng số hóa (31,7 ) và hƣớng 

dẫn HS tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến (36,6 ) đƣợc lựa chọn nhiều hơn, tức là thầy cô 

cần tạo nhiều bộ đề kiểm tra để HS có thể TH và đánh giá đƣợc KQHT của bản thân. 

Bảng 2.8. Ý kiến của GV về hướng dẫn HS tự học 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

   

G.9.1. 36,6 31,7 31,7 

G.9.2. 22,4 41 36.6 

G.9.3. 41 27,3 31,7 

 Cuối cùng, về những khó khăn gặp phải khi giúp HS TH, có nhiều luồng ý kiến 

khác nhau, trong đó, đặc biệt chú ý là một luồng ý kiến thiên về yếu tố số lƣợng HS 

trong một lớp quá đông khiến thầy cô khó giúp HS rèn luyện kĩ năng TH (30,7 ); một 

luồng ý kiến khác thiên về lý do là HS không yêu thích môn học nên không tha thiết 

với việc TH, học chỉ để trả bài, để đối phó,… (44,9 ). Ngoài ra, các yếu tố khác cũng 

đóng vai trò không nhỏ: thời gian học trên lớp hạn chế (34,7%), HS không có các kĩ 

năng TH (27,6 ). 
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2.6.1.2. Đối với học sinh (ph  l c 4) 

 Quan niệm của HS về TH, 51% HS cho rằng đó là quá trình TH ở nhà thông qua 

các câu hỏi, bài tập và TLTK để bổ sung các kiến thức trên lớp; 40  ý kiến HS cho 

rằng đó là quá trình chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, tích cực hỏi thầy cô, bạn bè 

khi không hiểu bài. Chỉ 9  ý kiến cho rằng đó là việc chủ động học tập ở nhà theo 

hƣớng dẫn của GV. 

Bảng 2.9. Ý kiến của HS về tự học 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

   

H.1.1. 21 39 40 

H.1.2. 50 41 9 

H.1.3. 29 20 51 

 Khi đƣợc hỏi về ý nghĩa của TH, phần lớn ý kiến HS (chiếm 62%) cho rằng TH giúp 

HS mở rộng, củng cố và hiểu sâu kiến thức trên lớp hơn. Bên cạnh đó, HS cho rằng TH 

góp phần hình thành thói quen tốt trong học tập với 24,5  ý kiến; 13,5  ý kiến của HS 

cho biết việc TH giúp các em hứng thú với môn học hơn. Điều đó cho thấy là HS đã nhận 

thức khá đúng đắn về ý nghĩa của việc TH. 

 Khảo sát về tần suất TH của HS, kết quả cho thấy một điều cũng đáng mừng là 

56  ý kiến HS đã thƣờng xuyên TH; 33,5  ý kiến cho rằng chỉ thỉnh thoảng mới 

TH hoặc chỉ TH khi chuẩn bị có bài kiểm tra; 10,5% ý kiến cho biết các em không 

bao giờ TH ở nhà. 

 Khi đƣợc hỏi lý do vì sao TH? Kết quả điều tra đã cho những số liệu khả quan 

khi phần lớn ý kiến cho biết vì các em mong muốn có đƣợc KQHT tốt (61 ), đó là 

lý do chính đáng, và tỉ lệ HS yêu thích môn học nên có ý thức TH cũng chiếm tỉ lệ 

cao (34,5%). Số HS còn lại lựa chọn TH vì thầy cô yêu cầu, vì sự quản lý, ép buộc 

của gia đình (4,5 ). 

 Về phương pháp để TH của HS, ý kiến HS lựa chọn phƣơng án TH thông qua tự 

kiểm tra, đánh giá, một con số quá khiêm tốn, với 3,5%. Thực tế là hoạt động này 

trong học tập của ngƣời học rất hạn chế vì PPDH hiện nay chƣa có sự chú trọng đúng 

mức vào kĩ năng này, GV cần có hƣớng dẫn giúp HS phát triển thêm kĩ năng này. 
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Ngƣợc lại, kết hợp nghe giảng, ghi chép, sử dụng SGK là phƣơng pháp đƣợc lựa chọn 

nhiều nhất (80,5%). Sự phát triển của Internet, công cụ này đƣợc 16  ý kiến HS lựa 

chọn trong quá trình TH để tìm kiếm các thông tin liên quan. Tuy nhiên, cần có sự hỗ 

trợ kịp thời từ nhà trƣờng và gia đình, giúp HS biết sàng lọc thông tin và sử dụng hiệu 

quả công cụ này. 

 Khi đƣợc hỏi về cách thức TH hiệu quả, 29% ý kiến lựa chọn cách TH một mình; 

TH theo nhóm có 34  ý kiến HS lựa chọn; 37% HS cho rằng học cùng một ngƣời bạn 

khác sẽ giúp các em học hiệu quả hơn. Nhƣ vậy, TH có trao đổi với GV hoặc bạn bè 

đƣợc lựa chọn của đa số HS, tức là nếu có sự tƣơng tác với những ngƣời học khác thì 

việc TH sẽ đạt đƣợc nhiều hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để kết quả đƣợc cao, nhất thiết 

ngƣời học phải thể hiện đƣợc thái độ tích cực, chủ động của bản thân, phải tham gia 

trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi. Bản thân GV phải biết gợi mở, dẫn dắt, tạo hứng thú cho 

HS đi tìm câu trả lời. 

 Khi gặp câu hỏi, bài tập khó các em làm gì? Trao đổi với thầy cô, bạn bè là phƣơng 

án đƣợc các em lựa chọn nhiều nhất để TH hiệu quả cũng nhƣ để giải quyết các bài tập 

khó với 43  ý kiến. Một tỉ lệ không nhỏ với 34,5  ý kiến của HS lựa chọn cố gắng đọc 

kĩ và suy nghĩ cách trả lời câu hỏi khó, tuy nhiên, đây chỉ là lựa chọn của những HS có 

học lực từ mức Khá-TB trở lên. Những HS có học lực TB trở xuống, phƣơng án đƣợc lựa 

chọn sẽ là làm bài tập đối phó không quan tâm đến chất lƣợng bài làm hoặc chọn cách 

không làm bài tập chiếm 22,5  ý kiến HS. 

 Làm thế nào để có kết quả TH tốt môn Vật lí? Kết quả điều tra chúng tôi thu đƣợc 

nhƣ sau: 41% HS cho rằng cần phải thƣờng xuyên đọc SGK và các TLTK để hiểu nội 

dung bài học, từ đó giúp đem lại hiệu quả học tập cao hơn. Nhất là khi thời lƣợng học 

trên lớp hạn chế, GV không thể cung cấp nhiều kiến thức cho HS và nội dung trong 

SGK chỉ trình bày những điều khái quát nhất, trọng tâm nhất của kiến thức. HS lựa chọn 

phƣơng án làm bài tập về nhà đầy đủ, luôn chuẩn bị bài trƣớc khi học bài mới chiếm tỉ 

lệ 26%. Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài trong giờ học, trao đổi với thầy cô, 

bạn bè những ý kiến của bản thân về các kiến thức Vật lí, mạnh dạn nêu câu hỏi khi có 

thắc mắc là giải pháp đƣợc lựa chọn với tỉ lệ cao thứ hai (33%) để có kết quả TH Vật lí 

tốt. Đây cũng có thể coi là một thái độ học tập tích cực, tìm tòi, suy nghĩ độc lập là một 

cách thức học tập hiệu quả, kích thích tƣ duy của ngƣời học và tạo không khí sôi nổi, cởi 
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mở trong môi trƣờng học đƣờng, góp phần vào hiệu quả TH Vật lí. 

 Đề cập đến những khó khăn khi TH Vật lí, trái với quan niệm HS không thích học 

Vật lí thì số ý kiến cho rằng không yêu thích, hứng thú với môn học này chiếm tỉ lệ 

thấp nhất (16,5%). Khó khăn lớn nhất đƣợc đề cập đến là thời gian dành cho việc học 

trên lớp hạn chế khiến HS chƣa tiếp thu đƣợc kiến thức từ đó khó tiến hành việc TH, 

nhất là những lúc các em gặp bài tập, câu hỏi khó (63%). Trong khi đó, không ít ý kiến 

(20,5%) khẳng định Vật lí là môn khó học. 

 Nhƣ vậy, qua kết quả điều tra khảo sát cả GV và HS về vấn đề dạy và học Vật lí 

nói chung, vấn đề bồi dƣỡng NLTH trong DH môn Vật lí ở trƣờng THPT nói riêng 

chúng tôi nhận thấy đã có nhiều GV chú trọng đến việc bồi dƣỡng NLTH của HS. Điều 

này đƣợc thể hiện ở chỗ các GV đã chú trọng đến đổi mới PPDH, chú trọng đến tổ chức 

hƣớng dẫn cho HS tự làm việc. Đồng thời qua việc GV đánh giá và HS tự đánh giá về 

NLTH của HS, kết quả khảo sát cho chúng tôi thấy rằng ở cấp học THPT các em đã 

đƣợc hình thành NLTH ở các cấp học trƣớc tuy nhiên ở mức độ chƣa cao. Từ kết quả 

này cho chúng tôi cơ sở để tiến hành rèn luyện NLTH môn Vật lí cho HS THPT. 

2.6.2. Nguyên nhân của thực trạng 

 Từ kết quả của việc điều tra, khảo sát thực trạng nêu trên chúng tôi rút ra đƣợc một 

số nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng dạy và học Vật lí nói chung và thực trạng của 

việc bồi dƣỡng NLTH môn Vật lí cho HS ở trƣờng THPT nhƣ sau: 

 Thứ nhất, khi bắt đầu môn học GV chƣa định hƣớng cho HS về phƣơng pháp 

học, GV chƣa thực sự quan tâm đến việc tạo động cơ hứng thú trong học tập cho HS. 

Đây là một trong những nhân tố đầu tiên có tác động lớn đến thái độ đối với môn học 

cũng nhƣ KQHT của HS. 

 Thứ hai, trong QTDH GV còn quá chú trọng đến việc dạy kiến thức mà không 

chú trọng đến dạy phƣơng pháp học và hƣớng dẫn HS TH. Một thiếu sót lớn trong 

việc giảng dạy ở nhà trƣờng ngày nay là chỉ nặng về dạy kiến thức mà không quan tâm 

đến việc dạy phƣơng pháp học tập cho HS. Hệ quả là HS hầu nhƣ không đƣợc cung 

cấp những phƣơng pháp để TH cũng nhƣ không đƣợc thƣờng xuyên rèn luyện để nâng 

cao NLTH môn học cho bản thân. Do nặng về dạy nội dung hơn là hƣớng dẫn phƣơng 

pháp học, nhiều GV tổ chức giờ học theo hƣớng một chiều: GV luôn là ngƣời cung 

cấp kiến thức còn HS là ngƣời tiếp nhận mà chƣa hƣớng tới việc thiết kế các hoạt động 
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học tập trên lớp hoặc ở nhà để HS là ngƣời chủ động thực hiện. Cũng có một số GV có 

chú ý đến đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy NL của ngƣời học, song chƣa đa dạng 

hóa các hoạt động học tập nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS. 

 Thứ ba, mặc dù nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của việc bồi dƣỡng NLTH của 

HS trong DH môn Vật lí ở trƣờng THPT tuy nhiên GV chƣa chú ý đúng mức đến việc tạo 

động cơ, thái độ học tập cho HS. Mặt khác, với tâm lý cho rằng Vật lí chỉ là môn phụ nên 

HS cũng chƣa thực sự yêu thích và có ý thức TH để nâng cao hiểu biết đối với môn học. 

Do vậy đa số HS chỉ học khi có kiểm tra hoặc khi GV bắt buộc. 

 Thứ tƣ, chƣơng trình đào tạo ở nhiều trƣờng ĐHSP còn mang nặng tính hàn lâm, 

chƣa đầu tƣ đúng mức cho công tác rèn luyện NL nghề cho sinh viên, đặc biệt là 

NLTH của sinh viên sƣ phạm còn nhiều hạn chế. Vì vậy, đây cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến việc hƣớng dẫn cho HS TH ở trƣờng THPT khi sinh viên ra 

trƣờng và thực sự đứng trên bục giảng còn nhiều hạn chế. 

2.6.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

 Điều tra, khảo sát ý kiến của GV và HS trong phạm vi nghiên cứu của luận án 

không chỉ giúp cho việc đƣa ra những đánh giá, nhận xét về thực trạng DH Vật lí nói 

chung, vấn đề bồi dƣỡng NLTH môn Vật lí nói riêng mà còn là cơ sở nêu ra những 

vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao chất lƣợng DH môn học. Trong khuôn khổ của 

luận án chúng tôi đƣa ra một số vấn đề cần tác động để nhằm nâng cao NLTH Vật lí 

cho HS THPT nhƣ sau: 

 Thứ nhất, về thời gian, hầu hết HS chƣa phát huy NLTH bởi muốn TH thì thời 

gian TH phải phù hợp với thời lƣợng thông tin của môn học, đồng thời phải cân đối 

giữa thời gian nghe giảng trên lớp với thời gian TH ở nhà. Thực tế cho thấy nhiều HS 

chƣa dành thời gian cho việc TH Vật lí. 

 Thứ hai, về tâm lý là yếu tố bên trong có thể ảnh hƣởng đến kết quả TH của HS. 

Đó là nhu cầu, động cơ và thái độ học tập tích cực của HS. Trong đó động cơ học tập 

đóng vai trò quan trọng bởi nó tạo nên sự say mê học tập, khát khao mở rộng tri thức 

và ý chí quyết tâm vƣợt khó để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đa số HS chƣa thực 

sự có nhu cầu, động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Đánh thức khao khát học hỏi, giúp 

các em có đƣợc động cơ vƣơn lên trong học tập và có ý chí vƣợt khó là một trong 

những vấn đề mà luận án góp phần giải quyết thông qua các biện pháp nhằm tạo hứng 

thú học tập cho HS trong TH môn Vật lí ở trƣờng THPT. 
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 Thứ ba, về phƣơng pháp học tập, bên cạnh việc hình thành động cơ học tập đúng, 

HS cũng cần rèn luyện cho mình NL nhƣ: Xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và 

kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan; Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet; Xác 

định điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); 

Xác định nhiệm vụ học tập và có kế hoạch làm bài tập trực tuyến; TH trực tuyến qua 

bài giảng đƣợc cung cấp; Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet; Trao đổi trực tuyến 

với GV, bạn bè; Ghi chép kiến thức thông qua HsHT điện tử; Đánh giá KQHT trực 

tuyến; Khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học. Đồng thời cũng cần hoàn 

thiện các chức năng nhận thức, đặc biệt là ghi nhớ và sử dụng các thao tác tƣ duy nhƣ: 

phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, trừu tƣợng hóa… để tiến hành hoạt 

động học tập một cách có hiệu quả dƣới sự hƣớng dẫn của GV. Vì vậy, muốn nâng cao 

hiệu quả hoạt động TH thì GV cần giúp HS chiếm lĩnh tri thức và hình thành đƣợc 

phƣơng pháp TH. Phƣơng pháp học rất quan trọng song HS nói chung vẫn tự mày mò 

cách học và tiếp nhận tri thức là chính chứ không đƣợc hƣớng dẫn phƣơng pháp học. HS 

THPT chƣa phát huy đƣợc NLTH có nguyên nhân rất cơ bản từ việc không đƣợc trang 

bị phƣơng pháp học tập nói chung và phƣơng pháp học theo từng bộ môn nói riêng. 

Trong phần những biện pháp bồi dƣỡng NLTH Vật lí cho HS THPT chúng tôi sẽ tập 

trung vào việc hƣớng dẫn cách học một phần nào sẽ giúp giải quyết đƣợc vần đề này. 

 Thứ tƣ là việc bồi dƣỡng NLTH của HS, HS cơ bản đã đƣợc hình thành NLTH từ 

cấp tiểu học và THCS do vậy ở cấp THPT chúng tôi cho rằng cần tập trung hƣớng 

dẫn, luyện tập giúp HS bồi dƣỡng NLTH của mình ở mức độ cao hơn. Trong luận án 

chúng tôi sẽ tập trung vào những nhóm biện pháp giúp HS bồi dƣỡng NLTH trong DH 

Vật lí ở trƣờng THPT. 

 Trên cơ sở thống nhất các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ở chƣơng này 

chúng tôi tập trung phân tích và xác định r  nội dung, biểu hiện của NLTH Vật lí. 

Khảo sát thực trạng ở trƣờng THPT cho thấy GV có nhận thức đúng về NLTH và tầm 

quan trọng của việc bồi dƣỡng NLTH môn Vật lí cho HS. Tuy nhiên còn nhiều hạn 

chế trong việc triển khai. GV chƣa thực sự quan tâm đến nhu cầu, động cơ, thái độ học 

tập của HS, chƣa giúp các em có thêm cơ hội thành công và thêm yêu thích môn Vật 

lí. GV còn nặng về truyền đạt kiến thức mà chƣa chú trọng đến dạy cách TH cho HS. 

HS còn học đối phó và chƣa thực sự chú trọng vào việc rèn luyện NLTH cho bản thân. 
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Những vấn đề trên là cơ sở cho việc lựa chọn hình thức và biện pháp bồi dƣỡng NLTH 

môn Vật lí nói chung và vận dụng thực nghiệm trong chƣơng trình Vật lí nói riêng. 

2.7. Kết luận chƣơng 2 

 Chƣơng 2 đã trình bày cơ sở lý luận và thực trạng của việc DH theo B-Learning 

nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS THPT. 

 Phân tích các khái niệm, cấu trúc NLTH và các hình thức TH cho thấy NLTH là 

một NL chung, đƣợc cấu thành từ các NL thành tố và biểu hiện qua các chỉ số hành vi. 

Với những hình thức TH của HS thì NLTH cũng đƣợc hình thành và phát triển theo từng 

mức độ khác nhau, từ thấp đến cao. 

 Căn cứ vào khái niệm của NLTH, căn cứ vào NL thành tố và các chỉ số hành vi của 

NLTH, luận án đã đƣa ra định nghĩa NLTH của HS theo B-Learing và đề xuất đƣợc khung 

NLTH của HS theo B-Learning. 

 Khi nghiên cứu đặc điểm và vai trò của DH theo B-Learning cho thấy đây là một hình 

thức DH phát huy đƣợc những ƣu điểm của các hình thức DH trƣớc đây. Các hình thức DH 

theo B-Learning với các mức độ kết hợp tăng dần DH trực tuyến nhƣng vẫn không loại bỏ 

hình thức DH giáp mặt sẽ gíúp HS TH một cách chủ động, qua đó hình thành NLTH của HS. 

 Luận án đã đề xuất 03 biện pháp nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning, 

từ đó đề xuất tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Leanring. 

 Đã tiến hành khảo sát 98 GV và 600 HS về thực trạng học tập và TH của HS ở các 

trƣờng THPT, các nguyên nhân làm ảnh hƣởng đến kết quả TH của HS, theo đánh giá 

của chính bản thân HS, cũng nhƣ của GV các trƣờng phổ thông đƣợc điều tra, kết quả 

cho thấy đa phần HS xác định đƣợc ý nghĩa của việc TH, tuy nhiên kết quả TH lại chƣa 

cao và có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả đó, nhƣng phần đa ý kiến cho rằng HS 

chƣa có phƣơng pháp TH hiệu quả và đặc biệt chƣa có hình thức hỗ trợ TH hợp lý. Vì 

vậy, rất cần sự hƣớng dẫn TH để mang lại KQHT cao. 
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CHƢƠNG 3. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƢỚNG 

BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THEO B-LEARNING 

PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 

3.1. Cấu trúc nội dung và mục tiêu dạy học phần Quang hình học Vật lí 11 

3.1.1. Cấu trúc nội dung phần Quang hình học 

Phần Quang học trong chƣơng trình Vật lí phổ thông gồm Quang hình học và 

Quang lý. Trong đó, Quang hình học đƣợc bố trí ở cuối chƣơng trình Vật lí 11. Theo 

phân phối chƣơng trình Vật lí 11 ban cơ bản, phần này gồm 2 chƣơng: 

- Khúc xạ ánh sáng (chƣơng VI) 

- Mắt. Các dụng cụ quang học (chƣơng VII) 

Theo phân phối chƣơng trình thì chƣơng Khúc xạ ánh sáng đƣợc dạy trong 5 tiết 

gồm 2 tiết nghiên cứu lý thuyết và 3 tiết bài tập; chƣơng Mắt. Các d ng c  quang 

đƣợc giảng dạy trong 15 tiết gồm 8 tiết nghiên cứu lý thuyết, 5 tiết bài tập và 2 tiết 

thực hành. Một số kiến thức ở mức độ cơ bản trong phần học này đã đƣợc đề cập trong 

chƣơng trình Vật lí THCS, trong chƣơng trình Vật lí 11, các kiến thức này đƣợc đề cập 

chi tiết và sâu hơn. 

Chƣơng Khúc xạ ánh sáng đề cập các vấn đề liên quan đến hiện tƣợng phản xạ 

và khúc xạ ánh sáng. Kiến thức cơ bản của chƣơng là các khái niệm về chiết suất tỉ 

đối, chiết suất tuyệt đối, hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng, định luật khúc xạ ánh sáng, 

nguyên lý thuận nghịch của sự truyền ánh sáng; góc tới giới hạn, góc khúc xạ giới hạn, 

điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần, ứng dụng của hiện tƣợng phản xạ toàn phần để chế 

tạo sợi quang học và cáp quang… 

Trong chƣơng Mắt. Các d ng c  quang học HS đƣợc nghiên cứu về đƣờng đi của 

tia sáng và sự tạo ảnh của vật qua các dụng cụ quang học; cấu tạo và hoạt động của mắt, 

các tật của mắt và cách sửa tật. Trong chƣơng này HS đƣợc học về lăng kính, tính chất 

của lăng kính; Các khái niệm liên quan đến thấu kính nhƣ thấu kính mỏng, quang tâm, 

trục chính, trục phụ, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ, độ phóng 

đại, các công thức thấu kính, đơn vị đo của các đại lƣợng; sự điều tiết của mắt khi nhìn 

vật ở điểm cực cận và cực viễn, năng suất phân li và sự lƣu ảnh của mắt, đặc điểm của 

mắt bị tật và cách khắc phục; Cấu tạo, công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính 

thiên văn; công thức tính số bội giác của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn;
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Sơ đồ 3.1. Sơ đồ logic phần Quang hình học Vật lí 11 
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Cách dựng ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, kính lúp, kính hiển vi 

và kính thiên văn; thực hành thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính. 

3.1.2. Mục tiêu dạy học phần Quang hình học 

3.1.2.1. Chương VI. Khúc xạ ánh sáng 

Chủ đề 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Nội dung dạy học Năng lực 

1- Định luật 

khúc xạ. 

Chiết suất. 

Tính thuận 

nghịch của 

chiều truyền 

ánh sáng 

2- Hiện 

tƣợng phản 

xạ toàn 

phần. Cáp 

quang 

- Phát biểu đƣợc định luật khúc xạ ánh sáng; 

- Nêu đƣợc chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối và mối 

quan hệ giữa các chiết suất này với tốc độ ánh sáng 

trong các môi trƣờng;  

- Nêu đƣợc tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng 

và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ 

ánh sáng; 

- Mô tả đƣợc hiện tƣợng phản xạ toàn phần và điều 

kiện xảy ra hiện tƣợng này; 

- Nêu đƣợc sự truyền ánh sáng trong cáp quang và ứng 

dụng của cáp quang; 

- NLTH 

- NL giải 

quyết vấn 

đề; 

- NL hợp 

tác; 

- NL tính 

toán; 

- NL tin học; 

- NL chuyên 

biệt môn Vật 

lí: Nhận thức 

vật lí; Tìm 

hiểu thế giới 

tự nhiên 

dƣới góc độ 

vật lí; Vận 

dụng kiến 

thức, kĩ năng 

đã học. 

- Thực hiện đƣợc thí nghiệm khúc xạ ánh sáng;  

- Thực hiẹ  n thí nghiẹ  m và rút ra đu  ợc điều kiẹ  n xảy ra 

hiện tƣợng phản xạ toàn phần và xác định đu  ợc góc tới 

hạn;  

- Vận dụng đƣợc hệ thức của định luật khúc xạ ánh 

sáng; 

- Giải đƣợc các bài tập về hiện tƣợng phản xạ toàn 

phần; 

- Xây dựng thái độ yêu thích môn học; 

- Phát triển tƣ duy suy luận thực tế cho HS. 
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3.1.2.2. Chương VII. Mắt. Các d ng c  quang 

Chủ đề 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Nội dung dạy học Năng lực 

1- Lăng 

kính 

2- Thấu 

kính 

3- Mắt. Các 

tật của mắt. 

Hiện tƣợng 

lƣu ảnh trên 

v ng mạc 

4- Kính lúp. 

Kính hiển 

vi. Kính 

thiên văn 

- Mô tả đƣợc cấu tạo của lăng kính; 

- Nêu đƣợc lăng kính có tác dụng làm lệch tia sáng 

truyền qua nó; 

- Nêu đƣợc thấu kính mỏng; 

- Nêu đƣợc các khái niệm: trục chính, quang tâm, tiêu 

điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện và tiêu cự của 

thấu kính mỏng; 

- Phát biểu đƣợc định nghĩa độ tụ của thấu kính và đơn 

vị đo độ tụ; 

- Nêu đƣợc số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính; 

- Viết đƣợc các công thức về thấu kính; 

- Nêu đƣợc sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm 

cực cận và điểm cực viễn; 

- Nêu đƣợc đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão 

về mặt quang học và cách khắc phục các tật này; 

- Nêu đƣợc góc trông và năng suất phân li; 

- Nêu đƣợc sự lƣu ảnh trên màng lƣới và ví dụ thực tế 

về hiện tƣợng này; 

- Mô tả đƣợc nguyên tắc cấu tạo và công dụng của 

kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn; 

- Nêu đƣợc số bội giác; 

- Viết đƣợc công thức tính số bội giác của kính lúp 

trong các trƣờng hợp ngắm chừng, của kính hiển vi và 

kính thiên văn trong trƣờng hợp ngắm chừng ở vô cực; 

- NLTH 

- NL giải 

quyết vấn 

đề; 

- NL hợp 

tác; 

- NL tính 

toán; 

- NL tin học; 

- NL chuyên 

biệt môn Vật 

lí: Nhận thức 

vật lí; Tìm 

hiểu thế giới 

tự nhiên 

dƣới góc độ 

vật lí; Vận 

dụng kiến 

thức, kĩ năng 

đã học. 

- Vận dụng đƣợc các công thức lăng kính để tính đƣợc 

góc ló, góc lệch, góc lệch cực tiểu; 
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- Vận dụng đƣợc công thức:  

  
 

 
 (

 

  
  ) (

 

  
 
 

  
) 

- Vẽ đƣợc đƣờng truyền của một tia sáng bất kì qua 

thấu kính hội tụ, phân kì và hệ hai thấu kính đồng trục; 

- Dựng đƣợc ảnh của một vật tạo bởi thấu kính; 

- Vận dụng đƣợc công thức thấu kính và công thức 

tính số phóng đại để giải các bài toán về thấu kính; 

- Giải đƣợc các bài tập về mắt cận và mắt lão; 

- Dựng đƣợc ảnh của một vật tạo bởi kính lúp, kính 

hiển vi, kính thiên văn; 

- Giải đƣợc các bài tập về kính lúp, kính hiển vi, kính thiên 

văn; 

- Giải đƣợc các bài tập về các hệ quang đồng trục gồm 

hai thấu kính hoặc một thấu kính, một gƣơng phẳng; 

- Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí 

nghiệm; 

- Xây dựng thái độ yêu thích môn học; 

- Phát triển tƣ duy suy luận thực tế cho HS. 

3.2. Kế hoạch dạy học phần Quang hình học theo B-Learning 

Căn cứ vào nội dung chƣơng trình phần Quang hình học; Căn cứ vào trình độ 

nhận thức của HS THPT; Căn cứ vào mục tiêu DH Quang hình học và kĩ năng CNTT 

của GV và HS, kế hoạch DH phần Quang hình học theo B-Learning theo hƣớng bồi 

dƣỡng NLTH của HS cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Kế hoạch dạy học phần Quang hình học theo B-Learning 

Bài dạy Kế hoạch dạy của GV Nhiệm vụ TH của HS 
NLTH của HS 

theo B-Learning 

Khúc xạ 

ánh sáng 

Bài giảng đƣợc tiến 

hành trên lớp học. E-

Learning hỗ trợ HS TH 

- Làm các bài tập trong 

SGK, sách bài tập và bài 

tập trực tuyến trên trang 

- Biện pháp 1 

- Biện pháp 2 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 
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ở nhà và tìm kiếm tài 

liệu có liên quan đến nội 

dung bài học. 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Làm quen với HsHT 

điện tử. 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.6.); (T.C.7.); 

(T.C.8.) 

Phản xạ 

toàn phần 

DH giáp mặt phần 

hiện tƣợng phản xạ toàn 

phần. Những phần còn 

lại HS TH trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- TH phần ứng dụng 

của hiện tƣợng phản xạ 

toàn phần. 

- Làm các bài tập, bài 

kiểm tra qua trang Vatly-

blearning Quang hình 

học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 1 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.) 

Lăng kính 

DH giáp mặt toàn bộ 

bài trên lớp học truyền 

thống với sự hỗ trợ của 

Bài giảng trực tuyến trên 

trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 

- Làm các bài tập trong 

SGK, sách bài tập và bài 

tập trực tuyến trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 1 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

Thấu kính 

mỏng 

DH giáp mặt phần sự 

tạo ảnh qua thấu kính, 

công thức thấu kính. 

Những phần còn lại HS 

TH trên trang Vatly-

blearning Quang hình 

học. 

- TH phần thấu kính, 

phân loại thấu kính, 

đƣờng đi của tia sáng qua 

thấu kính trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tự làm bài tập SGK, 

sách bài tập và bài tập 

trực tuyến trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

Giải bài 

toán hệ 

thấu kính 

HS TH hoàn toàn trên 

trang Vatly-blearning 

Quang hình học. DH giáp 

mặt phần giải các bài 

- TH hoàn toàn trên 

trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 

- Tự làm bài tập SGK, 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 
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tập, qua đó kiểm tra mức 

độ hiểu bài và nắm vững 

kiến thức của HS thông 

qua TH trực tuyến. 

sách bài tập và bài tập 

trực tuyến trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tự làm bài kiểm tra 

trên trang Vatly-

blearning Quang hình 

học. 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

Mắt 

DH giáp mặt phần các 

tật của mắt và cách sửa. 

Những phần còn lại HS 

TH trên trang Vatly-

blearning Quang hình 

học. 

- TH trên trang Vatly-

blearning Quang hình học 

phần cấu tạo quang học 

của mắt, sự điều tiết, năng 

suất phân li của mắt. 

- Tự làm bài tập SGK, 

sách bài tập và bài tập 

trực tuyến trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

Kính lúp 

DH giáp mặt toàn bộ 

bài học trên lớp học 

truyền thống. HS TH 

thông qua bài tập trực 

tuyến trên trang Vatly-

blearning Quang hình 

học. 

 - Làm các bài tập trong 

SGK, sách bài tập và bài 

tập trực tuyến trên trang 

Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

Kính hiển 

vi 

DH giáp mặt phần sự 

tạo ảnh qua kính hiển 

vi; độ bội giác của kính 

trên lớp. Những phần 

còn lại HS TH trên 

trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 

- TH trên trang Vatly-

blearning Quang hình 

học phần cấu tạo của 

kính hiển vi. 

- Làm các bài tập trong 

SGK, sách bài tập và bài 

tập trực tuyến trên trang 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 
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Vatly-blearning Quang 

hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

Kính thiên 

văn 

DH giáp mặt bài 

giảng với sự hỗ trợ 

CNTT (bài giảng Power 

Point). 

- Tự làm các bài tập 

trong SGK, sách bài tập 

và bài tập trực tuyến trên 

trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 

- Tạo HsHT điện tử. 

- Biện pháp 2 

- Biện pháp 3 

- (T.A.1.); (T.A.2.) 

- (T.B.3.); (T.B.4.) 

- (T.C.5.); (T.C.6.); 

(T.C.7.); (T.C.8.) 

- (T.D.9.); (T.D.10) 

3.3. Xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học 

3.3.1. Mô hình cấu trúc trang Vatly-blearning Quang hình học 

 Chúng tôi sử dụng phần mềm Moodle tiến hành xây dựng trang Vatly-blearning Quang 

hình học tại địa chỉ vatly-blearning.net tuân theo các nguyên tắc thiết kế nhƣ sau: 

 

Hình 3.1. Mô hình cấu trúc trang Vatly-blearning Quang hình học 

 Các nhóm thành viên của hệ thống gồm: 

 - Quản trị hệ thống: Là ngƣời chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của hệ 

thống, phân quyền ngƣời sử dụng và những thay đổi về giao diện. 

http://www.vatly-blearning.net/
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 - Giáo viên: GV là ngƣời đƣợc phân công phụ trách một lớp học nào đó. GV có 

quyền quản lý thông tin của các HS trong lớp đó. Ngoài ra còn phải giải đáp các vấn 

đề thắc mắc của HS. 

 

Sơ đồ 3.2. Mô hình chức năng của trang Vatly-blearning Quang hình học 

 

 

Hình 3.2. Giao diện trang Vatly-blearning Quang hình học  

BÀI 

GIẢNG 

TRẮC 

NGHIỆM 

TỰ 

LUẬN 

HỒ SƠ 

HỌC TẬP 

KIỂM 

TRA 

SERVER 

TRÌNH DUYỆT 

QUẢN LÝ 

HỒ SƠ HS 

HÌNH 

ẢNH 

ÂM 

THANH 
VIDEO KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 
ĐỒ THỊ TEXT 
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 - Học sinh: Là những ngƣời đã đăng ký lớp học và đƣợc ngƣời quản trị hệ 

thống chấp nhận vào học lớp đó. HS đƣợc quyền học các bài học do GV biên soạn, 

yêu cầu trả lời các vấn đề thắc mắc và tham gia các bài thi do ngƣời quản trị hệ 

thống và GV tổ chức. 

 

Hình 3.3. Danh sách HS đăng kí trang Vatly-blearning Quang hình học  
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- Quy trình tham gia khóa học trực tuyến (Ph  l c 20) và các hoạt động TH trên 

trang Vatly-blearning Quang hình học của HS: 

 

 

 Sơ đồ 3.3. Sơ đồ khoá học trực tuyến trang Vatly-blearning Quang hình học 

CHƢƠNG 

VI  

CHƢƠNG 

VII  

TRẮC 

NGHIỆM  

TỰ 

LUẬN  

ĐĂNG NHẬP TRANG  

Vatly-blearning 

ĐĂNG KÍ 

THÀNH 

VIÊN 

DANH MỤC CÁC 

BÀI HỌC 

BÀI GIẢNG BÀI TẬP 

HỒ SƠ 

HỌC TẬP 
TÀI LIỆU 

KIỂM TRA 

BÀI 26 

BÀI 27 

BÀI 28 

BÀI 29 

BÀI 30 

BÀI 31 

BÀI 32

BÀI 33 

BÀI 34 
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3.3.2. Bài giảng Quang hình học đồng bộ hoá 

 Trang Vatly-blearning Quang hình học xây dựng các bài giảng đồng bộ video 

hình ảnh của GV, bảng tiến trình DH và slide nội dung bài giảng. 

 Quy trình truy cập vào “Bài giảng”: Vatly-blearning.net\Đăng nhập\VẬT LÍ 

11\QUANG HÌNH HỌC\BÀI HỌC\(chọn bài giảng) 

 

Hình 3.4. Bài giảng đồng bộ video, slide và bảng nội dung 

 Bài giảng đồng bộ hoá có nội dung giàu thông tin nên tạo ra sự trực quan, sinh 

động thu hút và truyền tải đƣợc đầy đủ kiến thức tới HS. Đảm bảo tính chính xác của 

thông tin thông qua video, audio của GV với HS. Ngƣời xem cảm thấy thuận tiện nhờ 

bảng nội dung (table of content), HS có thể di chuyển tới ngay mục mà mình quan tâm. 

Tốc độ truy cập và bảo mật nhờ kĩ thuật truyền tải dữ liệu của website. Do bài giảng 

đƣợc đồng bộ giữa video quay GV đang giảng bài với các thông tin hiển thị trên màn 

hình Power Point nên HS có cảm giác nhƣ đang nghe GV giảng bài thực sự và có thể 

điều chỉnh để phát nhanh, phát chậm, tạm dừng hoặc đi thẳng với một đề mục quan tâm. 

 Trong khuôn khổ luận án, chúng tôi đã xây dựng đƣợc 9 bài giảng đồng bộ hoá 

thuộc phần Quang hình học Vật lí 11. 
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Sơ đồ 3.4. Sơ đồ bài giảng phần Quang hình học Vật lí 11 được đồng bộ hóa 

3.3.3. Bài tập trực tuyến Quang hình học 

 Mục đích của loại bài tập trực tuyến là giúp HS tự ôn tập, củng cố bài học qua 

việc giải các bài tập cuối mỗi bài học. Thông qua việc giải các bài tập, HS đƣợc ôn tập 

phần kiến thức vừa đƣợc học, đồng thời rèn luyện NL tự kiểm tra đánh giá trực tuyến. 

Bên cạnh đó các bài tập trực tuyến có kèm theo lời giải và hƣớng dẫn, do đó HS có thể 

tự làm các bài tập mà không nhất thiết phải có sự hƣớng dẫn của GV. 

 Quy trình truy cập vào “Bài tập”: Vatly-blearning.net\Đăng nhập\VẬT LÍ 

11\QUANG HÌNH HỌC\Bài giảng\Bài tập \(trắc nghiệm/tự luận) 

 Đặc điểm nổi bật của loại bài tập trực tuyến dùng cho HS luyện tập và cũng 

thể hiện tính ƣu việt mà công nghệ đã mang lại là hệ thống bài tập tạo nên một thƣ 

viện bài tập đa dạng, phong phú và ngày càng đƣợc chuẩn hoá (thông qua công cụ 

cập nhật). Hơn nữa, sau mỗi bài tập HS đều nhận đƣợc những hƣớng dẫn, đánh giá, 

nhận xét từ phía hệ thống về kết quả luyện tập, về những thiếu sót trong kiến thức 

và cả những nội dung kiến thức nào HS cần phải xem lại để sửa chữa đƣợc các 

thiếu sót ấy. Trang Vatly-blearning Quang hình học đã xây dựng đƣợc 134 câu hỏi 

trắc nghiệm thuộc phần Quang hình học Vật lí 11 để giúp HS ôn tập, củng cố kiến 

thức môn Vật lí. 
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 Với câu hỏi trắc nghiệm của mỗi bài học, HS sẽ đƣợc quan sát số câu hỏi mà 

mình đã làm hoặc chƣa làm để bổ sung, tránh trƣờng hợp các em bỏ sót câu trong quá 

trình làm bài. 

 

Hình 3.5. Bài tập trực tuyến trên trang Vatly-blearning Quang hình học 

3.3.4. Kiểm tra trực tuyến phần Quang hình học 

 Ngân hàng đề thi có kiến trúc cơ sở dữ liệu đƣợc thiết kế rất linh hoạt phù hợp để 

có thể đƣa ra đƣợc các đề thi với mức độ khó khác nhau, điểm các câu hỏi đƣợc đánh 

giá khác nhau, có cả câu hỏi con. Có thể sinh các đề thi, bài thi với kiến thức tổng hợp 

của nhiều phần khác nhau của môn học. Bài thi (Test) đƣợc tổ hợp gồm có nhiều phần 

thi. Khi xây dựng một bài thi ta chọn các phần thi, thời gian thi. Với mỗi phần thi ta có 

số câu hỏi cho từng phần, điểm thi cho từng phần. Đây là các lựa chọn rất hữu ích và 

chi tiết cho GV có thể đƣa ra một đề thi mong muốn đánh giá đầy đủ NL của HS. 

Ngân hàng đề thi của trang Vatly-blearning Quang hình học đã đƣợc xây dựng gồm 88 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Quang hình học. 

 Chúng tôi xây dựng hệ thống câu hỏi môn Vật lí để kiểm tra đánh giá KQHT của 

HS theo quy trình sau: 

 - Khi soạn ngân hàng đề thi, các câu nhiễu đƣợc viết dựa trên những sai lầm thƣờng 

gặp của HS THPT khi học Vật lí để xây dựng các đề thi có phản hồi và hƣớng dẫn cho HS 

trong quá trình thực hiện tự kiểm tra, đánh giá kiến thức Vật lí của mình. Trong quá trình 

học tập HS do những kiến thức kinh nghiệm sai lệch, chƣa nắm vững kiến thức, hoặc 
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hiểu lệch lạc, hoặc hiểu một cách máy móc, ngộ nhận, hoặc khái quát hóa một cách 

không đầy đủ,… dẫn đến những sai lầm khi vận dụng vào làm bài tập Vật lí. Việc đƣa 

ra các phƣơng án nhiễu dựa vào những sai lầm thƣờng mắc phải của HS Vật lí trong 

câu hỏi trắc nghiệm giúp các em nhận ra những chỗ ngộ nhận qua đó để có đƣợc 

những hiểu biết vật lí đúng đắn. Để có thể đƣa ra đƣợc những phƣơng án nhiễu hay, 

đòi hỏi GV phải có hiểu biết sâu sắc về chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn để có 

thể dự đoán đƣợc những sai lầm thƣờng gặp của HS. 

 - Tổ chức thực nghiệm hệ thống câu hỏi đó trên diện rộng HS THPT, chấm và 

phân tích kết quả bằng các phần mềm Microsoft Excel, Test hoặc SPSS để đánh giá độ 

khó, độ tin cậy của các câu trắc nghiệm. Nếu câu nào có độ khó hoặc độ phân biệt quá 

thấp cần chỉnh sửa hoặc loại bỏ. Cần phân tích độ hay, dở của câu mồi nhử để loại bỏ 

và thay thế bằng những câu mồi khác. 

 - Ví dụ 1: Xét một tia sáng đi từ môi trƣờng có chiết suất nhỏ sang môi trƣờng có 

chiết suất lớn hơn thì góc tới 

 A. nhỏ hơn góc khúc xạ và góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng. 

 B. nhỏ hơn góc khúc xạ và góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm. 

 C*. lớn hơn góc khúc xạ và góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng. 

 D. lớn hơn góc khúc xạ và góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm. 

 Đáp án: B 

Phƣơng 

án 

Số HS 

nhóm giỏi 

chọn 

(H) 

Số HS 

nhóm TB 

chọn 

Số HS 

nhóm kém 

chọn 

(L) 

Tổng số 

ngƣời chọn 

Nhóm giỏi 

trừ nhóm 

kém 

(H -L)/24 

A 0 1 3 4 -3 -0.125 

B 0 4 2 6 -2 -0.08333 

C* 24 35 14 73 10 0.416667 

D 0 2 5 7 -5 -0.20833 

Tổng 24 42 24 90 0 0 

 - Đánh giá:  + Độ khó: , 

 + Độ phân biệt: D = 0.41 

%1.81%100.
90

73
P
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 + Tỉ lệ HS trả lời sai:  

 - Mồi nhử: 

 + Mồi A có 4 HS chọn, số HS kém chọn nhiều hơn số học sinh giỏi, mồi này tạm 

chấp nhận đƣợc. 

 + Mồi B có 9 HS chọn, số HS kém chọn nhiều hơn số HS giỏi, độ phân biệt thấp, 

mồi này chấp nhận đƣợc. 

 + Mồi D có 7 HS chọn, độ phân biệt tốt, lôi cuốn HS nhóm kém nhiều hơn HS 

nhóm giỏi, mồi này hay. 

 Nhận x t: Câu hỏi này dễ, độ phân biệt rất tốt. Câu này hay. 

 - Ví dụ 2: Một tia sáng đi từ môi trƣờng có chiết suất n   1,5 vào không khí, với 

góc tới bằng 40
0
 thì sẽ xảy ra hiện tƣợng 

 A. phản xạ.      B. khúc xạ. 

 C. phản xạ toàn phần.     D
*
. phản xạ và khúc xạ. 

 Đáp án: D 

 - Kết quả khảo sát: 

Phƣơng 

án 

 

Số ngƣời 

nhóm giỏi 

chọn 

(H) 

Số ngƣời 

nhóm TB 

chọn 

Số ngƣời 

nhóm kém 

chọn 

(L) 

Tổng số 

ngƣời 

chọn 

Nhóm 

giỏi trừ 

nhóm kém 

(H -L)/24 

A 1 2 3 6 -2 -0.08333 

B 0 1 3 4 -3 -0.125 

C 0 0 1 1 -1 -0.04167 

D* 23 39 17 79 6 0.25 

Tổng 24 42 24 90 0 0 

 - Đánh giá:  + Độ khó: ; 

 + Độ phân biệt: D = 0.25; 

 + Tỉ lệ HS trả lời sai:  

  

%9.18%100.
90

17
q

%7,87%100.
90

79
P

%3,13%100.
90

11
q
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 - Mồi nhử: 

 + Mồi A có 9 HS chọn, độ phân biệt thấp, số HS kém chọn nhiều hơn số HS giỏi, 

mồi này tạm chấp nhận đƣợc. 

 + Mồi B có 4 HS chọn, độ phân biệt không cao, lôi cuốn HS nhóm kém nhiều 

hơn HS nhóm giỏi, mồi này hay. 

 + Mồi C có 1 HS chọn, độ phân biệt thấp, mồi này cần sửa lại. 

 - Nhận x t: Câu hỏi này dễ, độ phân biệt đƣợc. Câu này đƣợc, cần chỉnh lại 

phƣơng án C. 

 Hệ thống sẽ sinh đề thi một cách ngẫu nhiên dựa vào các thông tin mà ngƣời 

dùng đã đƣa vào: Các phần thi, số câu hỏi ở mỗi phần, số điểm cho từng phần. Hệ 

thống sẽ lấy thông tin về các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi đã có trong cơ sở dữ liệu 

để đƣa ra các bài thi phù hợp tại thời điểm học viên bắt đầu thi. Với một ngân hàng 

câu hỏi đủ lớn hệ thống đảm bảo không có các đề thi trùng nhau, đảm bảo sự công 

bằng và chính xác trong thi cử. Việc sinh đề thi đƣợc thực hiện sau khi đã nghiên cứu 

rất kỹ lƣỡng lý thuyết toán học, quy hoạch động và tối ƣu hóa. Từ đó chúng tôi đi xây 

dựng thủ tục để sinh đề thi và đảm bảo tính chính xác của thủ tục này. 

 

Hình 3.6. Giao diện bài kiểm tra trực tuyến trang Vatly-blearning Quang hình học 

 Quy trình truy cập vào “Kiểm tra”: Vatly-blearning.net\Đăng nhập\VẬT LÍ 

11\QUANG HÌNH HỌC\Kiểm tra\(chọn bài kiểm tra theo chƣơng) 
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3.3.5. Tài liệu trực tuyến hỗ trợ dạy học Quang hình học 

 Trang Vatly-blearning Quang hình học có chứa các giáo án điện tử và các tài liệu 

phục vụ cho việc tham khảo, học tập, nghiên cứu của GV và HS. Thuận lợi trong tìm 

kiếm và trao đổi thông tin giữa các thành viên. 

 Quy trình truy cập vào “Tài liệu”: Vatly-blearning.net\Đăng nhập\VẬT LÍ 

11\QUANG HÌNH HỌC\Tài liệu 

 

Hình 3.7. Tài liệu trực tuyến hỗ trợ DH phần Quang hình học 

 Kho tài liệu của trang Vatly-blearning Quang hình học đƣợc xây dựng khá 

phong phú, có các file hình ảnh quang hình; có các tài liệu phục vụ DH của GV và 

TH của HS nhƣ các video tài liệu; các thí nghiệm mô phỏng; các thí nghiệm vật lí 

ảo; các nhà bác học vật lí; câu hỏi thực tế... là những tài liệu quý hỗ trợ QTDH môn 

Vật lí nói chung và Quang hình học nói riêng. 

3.3.6. Hồ sơ học tập điện tử của học sinh 

 Việc lƣu trữ một hệ thống sƣu tập các tài liệu, công thức, bài tập, bài làm thực 

hành của HS bằng các phƣơng tiện cổ điển nhƣ sách, tập ghi chép, các hộp đựng 

giấy, các kẹp hồ sơ... sẽ tốn khá nhiều không gian và hoàn toàn bất lợi cho việc tra 

cứu, đọc lại, sử dụng và sửa chữa, cập nhật. Nếu số hóa thì sẽ giải quyết đƣợc 

những khó khăn tồn đọng này. Hơn nữa, với CNTT, các tài liệu này luôn luôn đƣợc 

hỗ trợ, minh họa bằng các công cụ đa phƣơng tiện nhƣ: Video, Âm thanh, Hình 

ảnh... Điều này sẽ đem lại một nguồn cảm hứng to lớn cho HS trong quá trình TH, 
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tự nghiên cứu. Việc ứng dụng HsHT điện tử còn đem lại cho HS cơ hội nâng cao kĩ 

năng tin học. Không những thế, dƣới dạng các cơ sở dữ liệu điện tử, HsHT điện tử 

luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc trao đổi, góp ý và đánh giá giữa các 

HS với nhau và đặc biệt là giữa HS với GV. 

 Quy trình truy cập vào “Hồ sơ học tập”: Vatly-blearning.net\Đăng nhập\VẬT 

LÍ 11\QUANG HÌNH HỌC\HỒ SƠ HỌC TẬP 

 

Hình 3.8. Giao diện hồ sơ học tập điện tử của HS Trần Nam Long 
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3.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số đơn vị kiến thức phần Quang hình học 

theo hƣớng bồi dƣỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning 

3.4.1. Tiến trình dạy học bài “Khúc xạ ánh sáng”  

 Trong bài học này, tiến trình tổ chức DH đƣợc thiết kế nhƣ bảng 3.2, cụ thể: 

Bảng 3.2. Bảng tiến trình tổ chức DH bài Khúc xạ ánh sáng 

Giai đoạn Chuẩn bị Tổ chức dạy học 
Đánh giá, điều 

chỉnh 

Mục tiêu DH 

(21), (22), (23), 

(24), (25) 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14) 

(15-4) 

Định hƣớng 

NL 

(15), (16), (17), 

(18), (19), (20) 

((15), (16), (17), 

(18), (19), (20) 

(15), (16), (17), (18), 

(19), (20) 

NLTH cần bồi 

dƣỡng cho HS 

(15-1), (15-2), (15-

3), (15-4), (20-1), 

(20-2), (20-3) 

(15-1), (15-2), (15-

3), (15-4), (20-1), 

(20-2), (20-3) 

(15-1), (15-2), (15-

3), (15-4), (20-1), 

(20-2), (20-3) 

Hình thức DH Hình thức 1 Hình thức 2 Hình thức 3 

Mức độ kết 

hợp 
Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 1 

Biện pháp Biện pháp 2 Biện pháp 1 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

Biện pháp 3 

Phƣơng tiện 

hỗ trợ 

Máy vi tính có kết 

nối mạng 
Bài giảng điện tử 

Máy vi tính có kết 

nối mạng 

 Giai đoạn chuẩn bị (E-Learning hỗ trợ GV chuẩn bị bài giảng, HS làm quan 

với việc TH trên E-Learning) 

 * Đối với GV, chuẩn bị kĩ giáo án bài Khúc xạ ánh sáng (Ph  l c 17) với sự hỗ 

trợ của E-Learning, cụ thể: 

 - Một số thí nghiệm hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng; 
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 - Đƣa bài giảng “Khúc xạ ánh sáng”, bài tập lên trang Vatly-blearning Quang 

hình học; 

 - Trƣớc giờ lên lớp, GV đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học để 

tổng hợp những thắc mắc của HS, thời gian HS TH trên trang Vatly-blearning Quang 

hình học... 

 * Đối với HS, thực hiện những yêu cầu của GV ở tiết học trƣớc, cụ thể: 

 - Tự ôn tập nội dung liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng đã học ở lớp 9. 

 - TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: đăng nhập vào trang Vatly-

blearning Quang hình học để tham khảo các ví dụ về quang học; chuẩn bị một số thí 

nghiệm đơn giản về hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng. 

 Giai đoạn tổ chức dạy học (Tổ chức DH giáp mặt, trang E-Learning giúp HS 

củng cố kiến thức; đánh giá kết quả quá trình TH trên E-Learning thông qua tiết học 

truyền thống ở lớp) 

Hoạt động 1: Thí nghiệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng (13 phút) 

 - Chuẩn bị một số thí nghiệm về hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng: Trình chiếu một số 

hình ảnh, video… Tiến hành làm thí nghiệm biểu diễn ở lớp, gợi ý cho HS trả lời đƣợc 

hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng là gì? 

Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật khúc xạ ánh sáng (15 phút) 

 - Vẽ hình 26.2 trang 162 SGK, và giải thích các quy ƣớc trong hình vẽ. 

 - Tiến hành thí nghiệm khúc xạ ánh sáng: Gọi đại diện mỗi bàn một HS lên tiến 

hành và ghi kết quả vào bảng 26.1. 

 - Trình chiếu thí nghiệm cho HS quan sát (đối với những HS không trực tiếp thí 

nghiệm và những HS có vị trí ngồi cách xa, không quan sát đƣợc thí nghiệm). 

 - Yêu cầu HS nhận xét về sự thay đổi của góc khúc xạ r khi tăng góc tới i. 

 - Tính tỉ số giữa sin (góc tới) và sin (góc khúc xạ) trong một số trƣờng hợp. 

 - Giới thiệu định luật khúc xạ. 
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Hình 3.9. Bài giảng “Khúc xạ ánh sáng  trên trang Vatly-blearning.net 

Hoạt động 3: Tìm hiểu chiết suất của môi trường (7 phút) 

 - Giới thiệu khái niệm chiết suất tỉ đối. 

 - Hƣớng dẫn để HS phân tích đƣợc các trƣờng hợp n21 và đƣa ra các định nghĩa 

môi trƣờng chiết quang hơn và chiết quang kém. 

 - Giới thiệu khái niệm chiết suất tuyệt đối. 

 - Nêu biểu thức liên hệ giữa chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối. 

 - Nêu biểu thức liên hệ giữa chiết suất môi trƣờng và vận tốc ánh sáng. 

 - Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của chiết suất tuyệt đối. 

 - Yêu cầu HS viết biểu thức định luật khúc xạ dƣới dạng khác. 

 - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi C1, C2 và C3. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng (5 phút) 

 - Thực hiện thí nghiệm minh họa nguyên lý thuận nghịch. 

 - Yêu cầu HS nhận xét đƣờng đi của tia sáng, sau đó phát biểu nguyên lý thuận 

nghịch của sự truyền ánh sáng. 

 - Yêu cầu HS chứng minh công thức (26.5). 
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Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

 - Tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

 - Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập trang 166, 167 SGK; 26.8, 26.9 SBT. 

 - Đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học, để học lại bài học và làm 

các bài tập trực tuyến bài Khúc xạ ánh sáng, xem trƣớc thí nghiệm phản xạ toàn phần. 

 - Hệ thống hóa những kiến thức vừa học dƣới dạng một HsHT điện tử. 

 Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh (GV yêu cầu HS TH trên hệ thống E-Learning 

thông qua các bài tập trắc nghiệm và tự luận sau bài học, HS tự ôn tập và hệ thống 

hóa những kiến thức đã được học dưới dạng một HsHT điện tử) 

 HS đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học để xem lại bài giảng 

“Khúc xạ ánh sáng” và làm câu hỏi trắc nghiệm (Ph  l c 5) đã đƣợc đồng bộ hóa. HS 

tự đánh giá kết quả đạt đƣợc bài Khúc xạ ánh sáng, khắc phục những sai sót và điều 

chỉnh cách học phù hợp hơn, đồng thời kết quả bài làm của HS sẽ đƣợc lƣu vào “Hồ 

sơ học tập”. Bƣớc đầu thực hiện việc tạo một HsHT điện tử bài “Khúc xạ ánh sáng” 

theo yêu cầu của GV. 

 

Hình 3.10. Giao diện Câu hỏi trắc nghiệm bài Khúc xạ ánh sáng 
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3.4.2. Tiến trình dạy học bài “Phản xạ toàn phần” 

 Trong bài học này, tiến trình tổ chức DH đƣợc thiết kế nhƣ bảng 3.3, cụ thể: 

Bảng 3.3. Bảng tiến trình tổ chức DH bài Phản xạ toàn phần 

Giai đoạn Chuẩn bị Tổ chức dạy học 
Đánh giá, điều 

chỉnh 

Mục tiêu DH 

(25), (26), (27), 

(28), (13), (14), 

(17) 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), 

(15), (16), (17), (18) 

(13), (14), (19-4) 

Định hƣớng 

NL 

(19) (20), (21), 

(22), (23), (24) 

(19) (20), (21), (22), 

(23), (24) 

(19) (20), (21), (22), 

(23), (24) 

NLTH cần bồi 

dƣỡng cho HS 

(19-1), (19-2), (19-

3), (19-4), (24-1), 

(24-2), (24-3) 

(19-1), (19-2), (19-

3), (19-4), (24-1), 

(24-2), (24-3) 

(19-1), (19-2), (19-

3), (19-4), (24-1), 

(24-2), (24-3) 

Hình thức DH Hình thức 2 Hình thức 2 Hình thức 3 

Mức độ kết 

hợp 
Mức độ 3 Mức độ 3 Mức độ 4 

Biện pháp Biện pháp 2 
Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

Biện pháp 3 

Phƣơng tiện 

hỗ trợ 

Máy vi tính có kết 

nối mạng 
Bài giảng điện tử 

Máy vi tính có kết 

nối mạng 

 Giai đoạn chuẩn bị (HS TH một phần nội dung kiến thức bài Phản xạ toàn 

phần thông qua trang E-Learning, GV tổ chức DH giáp mặt những nội dung còn lại 

của bài học) 

 * Đối với GV, chuẩn bị kĩ giáo án bài Phản xạ toàn phần (Ph  l c 18), đƣa bài 

giảng lên trang Vatly-blearning Quang hình học, kiểm tra những HS hoàn thành bài 

tập và giải đáp những thắc mắc mà HS đã nêu, cụ thể: 

 - Thí nghiệm hiện tƣợng phản xạ toàn phần. 
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 - Đƣa bài giảng “Phản xạ toàn phần”, bài tập lên trang Vatly-blearning Quang 

hình học, đƣa các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung của phần quang hình. 

 - Trƣớc giờ lên lớp, GV đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học để 

kiểm tra những HS nào thực hiện yêu cầu của GV ở tiết học trƣớc, thời gian HS TH và 

số điểm đạt đƣợc khi HS làm các bài tập, từ đó điều chỉnh nội dung câu hỏi và PPDH. 

Xem những HS nào nêu các thắc mắc, các câu hỏi trên diễn đàn,... 

 * Đối với HS, làm các bài tập trên trang Vatly-blearning Quang hình học, TH 

trƣớc các phần mà GV yêu cầu: 

 - Làm các bài tập Khúc xạ ánh sáng. 

 - Xem trƣớc thí nghiệm Phản xạ toàn phần trên trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 Giai đoạn tổ chức dạy học (HS TH một phần nội dung kiến thức bài Phản xạ 

toàn phần thông qua trang E-Learning, GV tổ chức DH giáp mặt những nội dung còn 

lại của bài học) 

Hoạt động 1: Thí nghiệm hiện tượng phản xạ toàn phần (20 phút) 

 - Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu 2 HS lên tiến hành thí nghiệm (ở bài 

học trƣớc, GV đã yêu cầu HS về nhà, truy cập vào trang vatly-blearning.net để xem 

trƣớc thí nghiệm về hiện tƣợng phản xạ toàn phần). 

 - Cho HS chiếu ánh sáng từ môi trƣờng không khí vào thủy tinh và nhận xét xem 

tại điểm tới ngoài tia tới ra còn có những tia sáng nào? 

 - Làm thế nào để xuất hiện hai loại tia nhƣ thí nghiệm đã đƣợc xem? Yêu cầu các 

em làm thí nghiệm và cho biết xem việc chiếu ánh sáng nhƣ thế là chiếu từ môi trƣờng 

nào vào môi trƣờng nào? 

 - Tiến hành thí nghiệm với các góc tới ban đầu bằng 0 sau đó tăng góc tới dần, và 

nhận xét độ sáng của hai tia khúc xạ và phản xạ. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng phản xạ toàn phần (10 phút) 

 - Phân tích và cùng HS tìm công thức tính sin igh. Dùng lý thuyết để chứng minh 

vì sao thực tế lại không còn tồn tại tia khúc xạ khi góc tới i=igh. 

 - Yêu cầu HS trả lời khái niệm về hiện tƣợng phản xạ toàn phần và điều kiện để 

có phản xạ toàn phần và trình chiếu slide về khái niệm hiện tƣợng phản xạ toàn phần. 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng của phản xạ toàn phần (10 phút) 

 - Yêu cầu HS về nhà truy cập trang Vatly-blearning Quang hình học tại địa chỉ: 

vatly-blearning.net để tìm hiểu cấu tạo của cáp quang, lăng kính phản xạ toàn phần. 

 - GV giải thích bằng lời kèm hình ảnh minh họa và clip các hiện tƣợng liên quan đến 

hiện tƣợng phản xạ toàn phần giúp các em hiểu và ghi nhớ đƣợc các kiến thức vừa học. 

 

Hình 3.12. HS TH phần Ứng d ng hiện tượng phản xạ toàn phần 

trên trang Vatly-blearning 

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố và giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

 - Hƣớng dẫn cho HS đăng nhập trang Vatly-blearning Quang hình học để TH 

phần "Ứng dụng của hiện tƣợng phản xạ toàn phần" 

 - Giao bài tập về nhà trong SGK, sách bài tập, các TLTK và trong trang Vatly-

blearning Quang hình học. 

 - Tạo HsHT điện tử bài Phản xạ toàn phần trên trang Vatly-blearning Quang 

hình học. 

 Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh (HS TH những nội dung được yêu cầu hoàn 

toàn trực tuyến, đồng thời tự ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức bài Phản xạ toàn 

phần dưới dạng một HsHT điện tử, DH giáp mặt hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho HS) 
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 HS đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học để xem lại bài giảng 

“Phản xạ toàn phần” và làm câu hỏi trắc nghiệm (Ph  l c 6) đã đƣợc đồng bộ hóa. Kết 

quả của bài làm của HS sẽ đƣợc lƣu vào “Hồ sơ học tập”. Đồng thời hệ thống hóa kiến 

thức, công thức bài Phản xạ toàn phần thành một HsHT điện tử trên trang Vatly-

blearning Quang hình học. 

 GV yêu cầu HS TH trên E-Learning phần Lăng kính. 

3.4.3. Tiến trình dạy học bài “Lăng kính” 

 Trong bài học này, tiến trình tổ chức DH đƣợc thiết kế nhƣ bảng 3.4, cụ thể: 

Bảng 3.4. Bảng tiến trình tổ chức DH bài Lăng kính 

Giai đoạn Chuẩn bị Tổ chức dạy học Đánh giá, điều chỉnh 

Mục tiêu DH 

(23), (24), (25), 

(26), (27) 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), 

(15), (16) 

(10), (11), (12), (15), 

(17-4) 

Định hƣớng 

NL 

(17), (18), (19) 

(20), (21), (22) 

(17), (18), (19) (20), 

(21), (22) 

(17), (18), (19) (20), 

(21), (22) 

NLTH cần bồi 

dƣỡng cho HS 

(17-1), (17-2), (17-

3), (17-4), (22-1), 

(22-2), (22-3) 

(17-1), (17-2), (17-

3), (17-4), (22-1), 

(22-2), (22-3) 

(17-1), (17-2), (17-

3), (17-4), (22-1), 

(22-2), (22-3) 

Hình thức DH Hình thức 2 Hình thức 2 Hình thức 2 

Mức độ kết 

hợp 

Mức độ 3 Mức độ 3 Mức độ 4 

Biện pháp 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

Biện pháp 3 

Phƣơng tiện 

hỗ trợ 

Máy vi tính có kết 

nối mạng 

Bài giảng điện tử Máy vi tính có kết 

nối mạng 
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 Giai đoạn chuẩn bị (HS TH một phần nội dung bài Lăng kính thông qua 

trang E-Learning, GV tổ chức DH giáp mặt những nội dung còn lại của bài học, 

HS tự ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức bài Phản xạ toàn phần dưới dạng 

một HsHT điện tử) 

 * Đối với GV, chuẩn bị kĩ giáo án bài Lăng kính (Ph  l c 19), đƣa bài giảng lên 

trang Vatly-blearning Quang hình học, kiểm tra những HS hoàn thành bài tập và giải 

đáp những thắc mắc mà HS đã nêu, cụ thể: 

 - Đƣa bài giảng lên trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 - Kiểm tra xem những HS nào đã đăng nhập và TH ở nhà theo yêu cầu ở tiết trƣớc. 

 - Một số lăng kính. 

 * Đối với HS, thực hiện những yêu cầu của GV ở tiết học trƣớc, cụ thể: 

 - Tự ôn tập nội dung liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng đã học ở lớp 9. 

 - TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: đăng nhập vào trang Vatly-

blearning Quang hình học để tham khảo các ví dụ về quang học; chuẩn bị một số thí 

nghiệm đơn giản về hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng. 

 Giai đoạn tổ chức dạy học (HS TH một phần bài Lăng kính trên trang E-

Learning, GV tổ chức DH giáp mặt những nội dung còn lại của bài học) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của lăng kính (10 phút) 

 - Trình chiếu slide cấu tạo lăng kính cho HS quan sát lăng kính, đồng thời giới 

thiệu một số lăng kính để HS xem. Yêu cầu HS định nghĩa lăng kính. 

 - GV nêu vấn đề yêu cầu HS trả lời về góc chiết quang và chiết suất của chất làm 

lăng kính (gọi chung là chiết suất của lăng kính). 

 - Lăng kính đƣợc đặc trƣng bởi: 

 + Góc chiết quang A 

 + Chiết suất n 

Hoạt động 2: Đường truyền của tia sáng qua lăng kính (12 phút) 

 GV yêu cầu HS nhận định về đƣờng đi của tia sáng dựa vào định luật khúc xạ 

ánh sáng. 

 Trình chiếu slide về đƣờng đi của tia sáng qua lăng kính cho HS quan sát. 
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Hoạt động 3: Các công thức lăng kính (10 phút) 

 GV hƣớng dẫn cho HS dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng, tìm mối quan hệ giữa 

góc tới, góc khúc xạ ở mỗi mặt bên của lăng kính và với góc lệch giữa tia tới và tia ló. 

Hoạt động 4: Điều kiện để có tia ló ở mặt AC của lăng kính (5 phút) 

 GV tổ chức hƣớng dẫn cho HS thảo luận và định hƣớng cho HS trả lời đúng đáp án. 

Hoạt động 5: Công dụng của lăng kính (3 phút) 

 GV yêu cầu HS đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học đề TH phần 

“Công dụng của lăng kính”, tổ chức cho HS thảo luận và tự tiếp thu kiến thức tại lớp. 

Hoạt động 6: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

 - Cho HS tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

 - Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập trong SGK và TLTK, Bài tập trực tuyến 

trong trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 - Xem trƣớc bài giảng Thấu kính mỏng, tìm hiểu phần quang tâm, tiêu điểm, tiêu 

diện, đƣờng truyền tia sáng qua thấu kính. 

 - Yêu cầu HS tạo HsHT điện tử bài Lăng kính trên trang Vatly-blearning Quang 

hình học. 

 Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh (HS TH hoàn toàn trên E-Learning những nội 

dung GV yêu cầu của bài Lăng kính, đồng thời HS TH một phần kiến thức bài Thấu 

kính mỏng trên trang E-Learning, DH giáp mặt hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho HS) 

 HS đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học để xem lại bài giảng 

“Lăng kính” và làm câu hỏi trắc nghiệm (Ph  l c 7) đã đƣợc đồng bộ hóa. Kết quả của 

bài làm của HS sẽ đƣợc lƣu vào “Hồ sơ học tập”. Xem trƣớc bài giảng “Thấu kính 

mỏng” trên trang Vatly-blearning Quang hình học. HS tạo đƣợc HsHT điện tử bài 

Lăng kính gồm những kiến thức và công thức vừa đƣợc học trên trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 
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Hình 3.12. Câu hỏi trắc nghiệm bài Lăng kính trên trang vatly-blearning.net 

3.5. Kết luận chƣơng 3 

 Từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn của DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo 

B-Learning, từ những nguyên tắc thiết kế nội dung DH theo B-Learning và tiến trình 

tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning, chƣơng 3 bao gồm 

những nội dung chính sau: 

 - Đã phân tích đặc điểm cấu trúc và nội dung phần Quang hình học; Xây dựng kế 

hoạch DH phần Quang hình học theo B-Learning; 

 - Đã kết hợp với chuyên viên CNTT xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình 

học gồm có những nội dung chính: Bài giảng trực tuyến; Bài tập trực truyến, Bài kiểm 

tra cuối chƣơng; Kho tài liệu trực tuyến và túi HsHT điện tử. HS đăng nhập vào trang 

Vatly-blearning Quang hình học để TH các bài giảng, tiến hành làm các bài tập và tìm 

kiếm tài liệu có liên quan đến nội dung của bài học; 

 - Đã đồng bộ hóa 9 bài giảng thuộc phần Quang hình học; 2 đề kiểm tra cuối 

chƣơng, 134 câu hỏi trắc nghiệm và 14 bài tập tự luận; 

 - Từ tiến trình tổ chức DH đã đề xuất ở chƣơng 2, chúng tôi đã thiết kế 3 tiến 

trình DH: Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn phần và Lăng kính và sử dụng để TNSP 

ở chƣơng 4. 
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CHƢƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 TNSP đƣợc tiến hành hai vòng tại các trƣờng THPT trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. Trong đó TNSP lần 1 chủ yếu đánh giá về mặt định tính nhằm kiểm tra và điều 

chỉnh các biện pháp và quy trình đã xây dựng. TNSP lần 2 đƣợc đánh giá cả mặt định 

tính và định lƣợng nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra. 

4.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 

 TNSP đƣợc tiến hành để kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài, tính khả thi của 

các biện pháp đã đề xuất và hiệu quả của tiến trình tổ chức DH theo B-Learning theo 

hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS. 

4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 

 Nhiệm vụ của việc TNSP lần 1 nhằm xác định những vấn đề sau đây: 

 - Phát hiện những thuận lợi và khó khăn của cả GV và HS trong quá trình tiếp 

cận và thực hiện một hình thức DH mới theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS trong 

DH phần Quang hình học Vật lí lớp 11 với các biện pháp và quy trình đã đề xuất. 

 - Phát hiện những vấn đề chƣa phù hợp trong các biện pháp và quy trình đã đề 

xuất. Tiến hành điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, phục vụ cho việc tiến hành 

TNSP vòng 2. 

 Sau khi tiến hành TNSP lần 1, các giáo án đã đƣợc tiến hành điều chỉnh những 

vấn đề đƣợc rút ra từ TNSP vòng 1 và tiến hành TNSP vòng 2. Nhiệm vụ của việc 

TNSP vòng 2 là kiểm chứng, đánh giá giả thuyết khoa học của đề tài đã đề ra, cụ thể 

kiểm chứng đánh giá các vấn đề sau: 

 - Kiểm tra tính đúng đắn giả thuyết khoa học của đề tài. 

 - Quá trình tổ chức hoạt động TH cho HS theo B-Learning có giúp bồi dƣỡng 

đƣợc NLTH của HS hay không? 

4.3. Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 

 Mẫu TNSP với các HS đƣợc lựa chọn từ 2 trƣờng THPT trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. Các lớp TN và ĐC đƣợc lựa chọn dựa trên cơ sở điểm trung bình môn Vật lí trong 

học kỳ I năm lớp 11 là tƣơng đồng với nhau. Lớp TN và lớp ĐC đƣợc lựa chọn dựa 

trên những tiêu chí nhƣ sau: 

 - HS các lớp có kết quả học tập môn Vật lí ở học kỳ I lớp 11 là tƣơng đồng nhau; 

 - Sĩ số các lớp học có sự chênh lệch không quá lớn; 
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 - Lớp TN và lớp ĐC đƣợc giảng dạy bởi cùng một GV; 

 Chúng tôi tiến hành thực nghiệm ở 2 trƣờng THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, 

GV tham gia giảng dạy lớp TN và lớp ĐC là những GV có kinh nghiệm, nhiệt tình, có 

NL chuyên môn tốt, mẫu TNSP đƣợc chọn nhƣ bảng 4.1: 

Bảng 4.1. Mẫu thực nghiệm sư phạm 

Thực 

nghiệm 

Trường 

THPT 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 
Giáo viên giảng dạy 

Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số 

Vòng 1 

(tháng 

3/2017) 

Hƣớng Hóa 
11B2 44 11B3 40 

Hoàng Anh Thi 
11B7 46 11B8 47 

Đakrông 
11B3 43 11B4 45 

Nguyễn Hải Chung 
11B7 46 11B10 42 

Vòng 2 

(tháng 

3/2018) 

Hƣớng Hóa 

11B2 43 11B1 44 
Hoàng Anh Thi 

11B3 44 11B4 45 

11B6 44 11B10 43 Trần Thị Hải 

Đakrông 

11B3 40 11B7 41 
Nguyễn Hải Chung 

11B5 43 11B1 41 

11B9 41 11B2 40 Lê Hùng Dũng 

4.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

 Trƣớc khi tiến hành TNSP, các phƣơng án tiến hành TNSP đã đƣợc thống nhất 

với Ban Giám hiệu và Tổ Vật lí tại các trƣờng, nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho 

các tiết dạy TN. 

 Việc tiến hành TNSP đƣợc tiến hành trên nguyên tắc các GV phối hợp đồng thời 

giảng dạy ở lớp TN và lớp ĐC. Ở các lớp TN, giáo án giảng dạy đƣợc thiết kế theo 

hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning. Ở các lớp ĐC, HS đƣợc học theo 

hình thức DH giáp mặt. 

4.4.1. Phương pháp quan sát giờ học 

 Tất cả các giờ học ở các lớp TN và ĐC đều đƣợc quan sát, ghi chép, quay phim 

và chụp ảnh về hoạt động của GV và HS theo các nội dung sau: 

 - Tiến trình lên lớp của GV, hoạt động GV và HS; 
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 - Tính tích cực của HS thông qua việc quan sát các hoạt động TH của HS trong 

tiết học, số HS tham gia hoạt động học tập, NLTH của HS...; 

 - Mức độ hiểu bài, nắm kiến thức của HS; 

 - Sau giờ học có sự trao đổi với đồng nghiệp và HS. 

4.4.2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

 Trong tổng số HS ở vòng 2, chúng tôi chọn 9 HS ngẫu nhiên trong cùng một lớp 

TN. Việc lựa chọn các đối tƣợng để theo d i sự tiến bộ của các em trong quá trình TH 

môn Vật lí đƣợc dựa vào các tiêu chí sau: 

 - Mức độ xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có 

liên quan; 

 - Mức độ xác định và đề xuất các vấn đề trong học tập; 

 - Mức độ xác định điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt 

hay trực tuyến); 

 - Mức độ xác định nhiệm vụ học tập và có kế hoạch làm bài tập trực tuyến; 

 - Mức độ TH trực tuyến qua bài giảng đƣợc cung cấp; 

 - Mức độ tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet; 

 - Mức độ trao đổi trực tuyến với GV, bạn bè; 

 - Mức độ ghi chép kiến thức qua HsHT điện tử; 

 - Mức độ đánh giá KQHT trực tuyến; 

 - Mức độ khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học. 

 Để có đƣợc các thông tin, chúng tôi đã tiến hành trao đổi với GV chủ nhiệm và 

GV bộ môn, quan sát thái độ, hành động và KQHT của HS trƣớc khi TNSP 2 tuần. Kết 

quả xử lý toàn bộ các thông tin trên sẽ là căn cứ để đề tài lựa chọn đối tƣợng. 

 Kết quả chọn mẫu: Với cách tiếp cận nhƣ trên đề tài đã chọn ra 9 HS của lớp 

11B6, Trƣờng THPT Hƣớng Hóa (Quảng Trị) năm học 2017-2018 để tiến hành 

quan sát, thu thập và xử lý thông tin để đƣa ra những nhận định về quá trình TH 

mỗi HS, cụ thể: 
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Bảng 4.2. Mẫu thực nghiệm nghiên cứu trường hợp 

STT Họ và tên 
Tên thƣờng 

gọi 
Ngày sinh 

Xếp loại 

Học lực 

1 Trần Nam Long Long 22/8/2002 Giỏi 

2 Trần Nguyễn Bảo Nguyên Nguyên 12/7/2002 Khá 

3 Nguyễn Thụy Gia Hân Hân 21/4/2002 TB 

4 Nguyễn Thị Phƣơng Nhi Nhi 12/4/2002 Yếu 

5 Hoàng Văn Tiến Tiến 12/2/2002 TB 

6 Lê Thị Mỹ Linh Linh 04/7/2002 Yếu 

7 Hồ Thị Hiền Chi Chi 26/8/2002 Khá 

8 Phan Văn Bình Bình 23/5/2002 TB 

9 Hồ Văn Mẫn Mẫn 19/8/2002 Yếu 

 (1). Trần Nam Long, sinh ngày 22/8/2002. Long là một HS có học lực giỏi. Trƣớc 

khi TNSP, HS Long có thể xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và 

kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập nhƣng chƣa chi tiết, chƣa 

đầy đủ; Đề xuất đƣợc một số vấn đề trong học tập có liên quan nhƣng chƣa thật phù 

hợp với nội dung học tập; Xác định r  ràng các điều kiện học tập hiện tại nhƣng chƣa 

lựa chọn đƣợc cách học phù hợp (giáp mặt hay trực tuyến); Xác định đƣợc cụ thể, chi 

tiết các nhiệm vụ học tập nhƣng chƣa làm bài tập trực tuyến; Thực hiện thành thạo 

hoạt động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp nhƣng chƣa rút ra đầy đủ, chính 

xác các kiến thức cơ bản của nội dung học tập; Long thành thạo việc tìm kiếm thông tin, 

tài liệu qua Internet nhƣng độ chính xác chƣa cao, chƣa phù hợp với nội dung học tập; 

Biết cách trao đổi với GV, bạn bè thông qua giáp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến nhƣng 

chƣa chủ động, chƣa thƣờng xuyên hoặc chƣa hiệu quả; Ghi chép logic, r  ràng các 

kiến thức thu đƣợc từ nội dung học tập thông qua các hình thức phù hợp và trình bày 

một cách khoa học; Xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục tiêu học tập và nhận ra đƣợc 

sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập nhƣng chƣa phân tích đƣợc 

nguyên nhân; Tìm kiếm đƣợc biện pháp nhƣng chƣa thực sự phù hợp để khắc phục sai 

sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH của HS Long đƣợc 

đánh giá trƣớc khi TNSP là NL Khá. 
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 (2). Trương Lê Bảo Nguyên, sinh ngày 12/7/2002. Nguyên là HS có học lực 

Khá. Trƣớc khi TNSP, Nguyên chƣa xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học 

cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Chƣa xác định 

và đề xuất đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Chƣa xác định đƣợc r  ràng các 

điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); Nguyên 

có thể xác định đƣợc cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhƣng chƣa làm bài tập trực 

tuyến; Thực hiện thành thạo hoạt động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp 

nhƣng chƣa rút ra đầy đủ, chính xác các kiến thức cơ bản của nội dung học tập; Thành 

thạo việc tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet nhƣng độ chính xác chƣa cao, chƣa phù 

hợp với nội dung học tập; Biết cách trao đổi với GV, bạn bè thông qua giáp mặt trực 

tiếp hoặc trực tuyến nhƣng chƣa chủ động, chƣa thƣờng xuyên hoặc chƣa hiệu quả; 

Ghi chép logic, r  ràng các kiến thức thu đƣợc từ nội dung học tập nhƣng chƣa biết 

trình bày một cách khoa học. Chƣa xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục tiêu học tập 

hoặc chƣa nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; Chƣa tìm 

kiếm đƣợc biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình 

huống mới. NLTH của HS Nguyên trƣớc khi TNSP đƣợc đánh giá là NL Khá. 

 (3). Nguyễn Th y Gia Hân, sinh ngày 21/4/2002. Hân là HS có học lực TB. 

Trƣớc TNSP, Hân chƣa xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học cần đạt và 

kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Chƣa xác định và đề 

xuất đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Chƣa xác định đƣợc r  ràng các 

điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); Hân có 

thể xác định đƣợc cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhƣng chƣa làm bài tập trực 

tuyến; Chƣa thực hiện đƣợc hoạt động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp; 

Chƣa biết hoặc chƣa thành thạo trong việc tìm thông tin, tài liệu qua Internet; Hân 

biết cách trao đổi với GV, bạn bè thông qua giáp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến nhƣng 

chƣa chủ động, chƣa thƣờng xuyên hoặc chƣa hiệu quả; Ghi chép logic, r  ràng các 

kiến thức thu đƣợc từ nội dung học tập nhƣng chƣa biết trình bày một cách khoa học. 

Chƣa xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục tiêu học tập hoặc chƣa nhận ra đƣợc sai 

sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; Chƣa tìm kiếm đƣợc biện pháp để 

khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH của 

HS Hân trƣớc TNSP là NL TB. 
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 (4). Nguyễn Thị Phương Nhi, sinh ngày 12/4/2002. Nhi là HS có học lực Yếu. 

Trƣớc khi TNSP, Nhi không xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học cần đạt và 

kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Không xác định và đề xuất 

đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Không xác định đƣợc r  ràng các điều kiện 

học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); Không xác định 

đƣợc các nhiệm vụ học tập; Chƣa thực hiện đƣợc hoạt động TH trực tuyến với bài giảng 

đƣợc cung cấp; Không biết tìm thông tin, tài liệu qua Internet; Không biết cách trao đổi 

với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết; Nhi chỉ ghi chép những nội dung GV 

trình bày ở bảng hoặc khi GV yêu cầu; Nhi không nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của bản 

thân trong quá trình học tập; Không tìm kiếm đƣợc biện pháp để khắc phục sai sót, hạn 

chế của bản thân. NLTH của HS Nhi trƣớc TNSP đƣợc đánh giá là NL Thấp. 

 (5). Hoàng Văn Tiến, sinh ngày 12/2/2002. Tiến là HS còn khá hiếu động, học 

lực của em chỉ ở mức TB. Tiến chƣa xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học 

cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Không xác 

định và đề xuất đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Chƣa xác định đƣợc r  

ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); 

Chƣa xác định đƣợc hoặc xác định chƣa cụ thể, chƣa chi tiết các nhiệm vụ học tập; 

Tiến thực hiện thành thạo hoạt động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp nhƣng 

chƣa rút ra đầy đủ, chính xác các kiến thức cơ bản của nội dung học tập; Chƣa biết 

hoặc chƣa thành thạo trong việc tìm thông tin, tài liệu qua Internet; Biết cách trao đổi 

với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhƣng chủ yếu theo hình thức giáp 

mặt trực tiếp; Chỉ ghi chép những nội dung GV trình bày ở bảng hoặc khi GV yêu cầu; 

Không nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; Chƣa tìm 

kiếm đƣợc biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình 

huống mới. NLTH của Tiến là NL Khá. 

 (6). Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 04/7/2002. Linh là HS còn khá rụt rè và có học 

lực TB. Linh không xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học cần đạt và kiến 

thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Không xác định và đề xuất 

đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Không xác định đƣợc r  ràng các điều 

kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); Không xác 

định đƣợc các nhiệm vụ học tập; Chƣa thực hiện đƣợc hoạt động TH trực tuyến với bài 

giảng đƣợc cung cấp; Chƣa biết hoặc chƣa thành thạo trong việc tìm thông tin, tài liệu 
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qua Internet; Biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhƣng 

chủ yếu theo hình thức giáp mặt trực tiếp; Linh chỉ ghi chép những nội dung GV trình 

bày ở bảng hoặc khi GV yêu cầu; Linh không nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của bản 

thân trong quá trình học tập; Không tìm kiếm đƣợc biện pháp để khắc phục sai sót, hạn 

chế của bản thân. NLTH của Linh trƣớc TNSP là NL Thấp. 

 (7). Hồ Thị Hiền Chi, sinh ngày 26/8/2002. Chi là HS rất chăm chỉ, học lực Khá. 

Chi có thể xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng 

đã biết có liên quan đến nội dung học tập nhƣng chƣa chi tiết, chƣa đầy đủ; Chi có thể  

đề xuất đƣợc một số vấn đề trong học tập có liên quan nhƣng chƣa thật sự phù hợp với 

nội dung học tập; Xác định các điều kiện học tập hiện tại nhƣng chƣa lựa chọn đƣợc 

cách học phù hợp (giáp mặt hay trực tuyến); Xác định đƣợc cụ thể, chi tiết các nhiệm 

vụ học tập nhƣng chƣa làm bài tập trực tuyến; Thực hiện thành thạo hoạt động TH trực 

tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp nhƣng chƣa rút ra đầy đủ, chính xác các kiến thức 

cơ bản của nội dung học tập; Hiền Chi thành thạo việc tìm kiếm thông tin, tài liệu qua 

Internet nhƣng độ chính xác chƣa cao, chƣa phù hợp với nội dung học tập; Biết cách trao 

đổi với GV, bạn bè thông qua giáp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến nhƣng chƣa chủ động, 

chƣa thƣờng xuyên hoặc chƣa hiệu quả; Chi chi chép logic, r  ràng các kiến thức thu 

đƣợc từ nội dung học tập thông qua các hình thức phù hợp và trình bày một cách khoa 

học; Xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục tiêu học tập và nhận ra đƣợc sai sót, hạn 

chế của bản thân trong quá trình học tập nhƣng chƣa phân tích đƣợc nguyên nhân; Tìm 

kiếm đƣợc biện pháp nhƣng chƣa thực sự phù hợp để khắc phục sai sót, hạn chế và 

điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH cuả Chi là NL Khá. 

 (8). Phan Văn Bình, sinh ngày 23/5/2002. Bình có học lực TB. Giống nhƣ nhiều 

bạn nam khác, Bình khá hiếu động. Bình là HS còn khá hiếu động, học lực của em chỉ ở 

mức TB. Bình chƣa xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng khóa học cần đạt và kiến thức, 

kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Không xác định và đề xuất đƣợc các 

vấn đề trong học tập có liên quan; Chƣa xác định đƣợc r  ràng các điều kiện học tập 

hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt hay trực tuyến); Chƣa xác định đƣợc hoặc 

xác định chƣa cụ thể, chƣa chi tiết các nhiệm vụ học tập; Bình thực hiện thành thạo hoạt 

động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp nhƣng chƣa rút ra đầy đủ, chính xác 

các kiến thức cơ bản của nội dung học tập; Chƣa biết hoặc chƣa thành thạo trong việc 
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tìm thông tin, tài liệu qua Internet; Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm 

hỗ trợ khi cần thiết; Chỉ ghi chép những nội dung GV trình bày ở bảng hoặc khi GV yêu 

cầu; Chƣa xác nhận đƣợc mức độ đạt đƣợc mục tiêu học tập hoặc chƣa nhận ra đƣợc sai 

sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; Không tìm kiếm đƣợc biện pháp để 

khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân. NLTH của Bình là NL TB. 

 (9). Hồ Văn Mẫn, sinh ngày 19/8/2002. Mẫn chỉ là HS có học lực Yếu nhƣng em 

rất chịu khó trong quá trình học tập. Mẫn không xác định đƣợc các kiến thức, kĩ năng 

khóa học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; 

Không xác định và đề xuất đƣợc các vấn đề trong học tập có liên quan; Không xác 

định đƣợc r  ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân (giáp mặt 

hay trực tuyến); Không xác định đƣợc các nhiệm vụ học tập; Chƣa thực hiện đƣợc 

hoạt động TH trực tuyến với bài giảng đƣợc cung cấp; Không biết tìm thông tin, tài 

liệu qua Internet; Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần 

thiết; Mẫn chỉ ghi chép những nội dung GV trình bày ở bảng hoặc khi GV yêu cầu; 

Mẫn không nhận ra đƣợc sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; Không 

tìm kiếm đƣợc biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân; NLTH của HS 

Mẫn trƣớc TNSP đƣợc đánh giá là NL Thấp. 

Bảng 4.3. Bảng đánh giá NLTH của các HS theo B-Learning trước khi TNSP 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS Đánh 

giá 

NLTH 

T
.A

.1
. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0

. 

Long 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Khá 

Nguyên 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 Khá 

Hân 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 TB 

Nhi 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Thấp 

Tiến 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 TB 

Linh 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Thấp 

Chi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Khá 

Bình 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 TB 

Mẫn 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Thấp 
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4.4.3. Phương pháp thống kê 

 Các tham số kiểm định thống kê: 

 - Trung bình cộng:  ̅  
 

 
∑   
 
      

 - Phƣơng sai:    
∑  (    )

 

   
 

 - Độ lệch chuẩn:   √∑   |    |
  

   

   
 

 - Hệ số biến thiên:   
 

 
  

 - Sai số tiêu chuẩn:   
 

 
 

 - Đại lƣợng kiểm định:   
     

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 - Kiểm chứng phƣơng sai:   
  
 

  
  

4.5. Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 

 Nội dung TN bao gồm 4 bài học: 

 1. Bài Khúc xạ ánh sáng 

 2. Bài Phản xạ toàn phần 

 3. Bài tập phản xạ toàn phần 

 4. Bài Lăng kính 

 Sau khi TNSP vòng 1, để đảm bảo cho TNSP vòng 2 diễn ra thuận lợi thì công 

tác chuẩn bị đã tiến hành một số công việc sau đây: 

 - Chỉnh sửa các giáo án đã đƣợc tiến hành và rút kinh nghiệm từ hoạt động TNSP 

vòng 1. Kiểm tra các thiết bị thí nghiệm, các phƣơng tiện DH hiện đại tại các trƣờng 

THPT cần thiết cho quá trình tiến hành TN. 

 - Chuẩn bị các đề kiểm tra 15 phút và các phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến của 

GV, HS. 

 - Liên hệ với Ban Giám hiệu và Tổ chuyên môn để tiến hành phối hợp thực hiện. 

Trƣớc khi TNSP, tiến hành làm việc với các GV phối hợp để thống nhất kế hoạch 

giảng dạy, phƣơng án tiến hành TNSP. 

 Trong quá trình tiến hành TNSP, các bài 26, 28 và 29 đƣợc tiến hành dạy để quan sát 

không tiến hành kiểm tra. Bài 27 đƣợc tiến hành kiểm tra lấy điểm sau tiết học. 
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4.6. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

4.6.1. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

 Trong lần TNSP vòng 1, với những cơ sở lý thuyết đã đƣợc xây dựng, nhờ sự hỗ 

trợ của các GV phối hợp ở phổ thông, 4 tiến trình DH cụ thể đã đƣợc thiết kế. TNSP 

đƣợc tiến hành tại 2 trƣờng THPT Hƣớng Hóa và trƣờng THPT Đakrông, tỉnh Quảng 

Trị vào học kì II năm học 2016 - 2017. Quá trình giảng dạy đã đƣợc tiến hành dự giờ, 

quay phim, chụp ảnh và ghi chép lại các hoạt động diễn ra trong lớp học. Các số liệu 

đƣợc thu thập thông qua một bài kiểm tra 15 phút ngay sau tiết dạy của bài 27 và điểm 

kiểm tra 1 tiết của toàn bộ HS để tiến hành phân tích số liệu. Qua quá trình ghi chép, 

quan sát, xem lại phim quay giờ dạy học, trao đổi với các GV phối hợp và HS các lớp 

tiến hành TN và ĐC đã rút ra các nhận xét sau đây: 

4.6.1.1. Ưu điểm 

 - Bài giảng đƣợc thiết kế theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning 

đã kích thích hứng thú học tập của HS, thông qua các vấn đề đƣợc nêu ra HS lớp TN 

có nhiều cơ hội để TH, tự trao đổi, thảo luận với các HS khác và GV hơn các HS của 

các lớp ĐC. Cụ thể là số lƣợng HS TH, tự nghiên cứu bài học, sử dụng CNTT vào 

mục đích học tập của lớp TN nhiều hơn ở lớp ĐC thông qua việc HS tham gia phát 

biểu, HS TH ở trang Vatly-blearning Quang hình học. Từ đó, HS lớp TN có NLTH, 

NL tìm kiếm tài liệu học tập và khả năng phát tự phát hiện ra kiến thức mới và cảm 

thấy tự tin hơn trong quá trình học tập. 

 - Các GV phối hợp nhận xét với bài giảng đƣợc xây dựng theo quy trình đã đề 

xuất làm cho HS tích cực hơn trong giờ học Vật lí, phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức 

nhanh hơn. Việc vận dụng kiến thức của HS cũng diễn ra nhanh hơn. 

 - Theo quan sát của cá nhân và đánh giá của các GV phối hợp thì trƣớc khi TN, 

hầu hết HS chỉ TH ở mức học bài cũ và làm bài tập trƣớc khi đến lớp. Sau quá trình 

hƣớng dẫn, các HS ở các lớp TN đã TH, tự tìm kiếm tài liệu và TH ở mức độ cao hơn. 

Từ đó hình thành đƣợc NLTH, điều đó đƣợc đặc biệt thể hiện trong TH hoàn toàn ở 

trang Vatly-blearning Quang hình học. 

4.6.1.2. Nhược điểm 

 Mặc dù có những ƣu điểm nhƣ trên nhƣng quá trình thực hiện, một số nhƣợc 

điểm, hạn chế đã đƣợc phát hiện, cụ thể nhƣ sau: 
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 - Các GV phối hợp cho rằng việc kết hợp DH giáp mặt và DH trực tuyến cho HS 

mất khá nhiều thời gian, dẫn đến không đảm bảo thời gian trong từng tiết học. 

 - Các GV phổ thông, đặc biệt đối với các GV lâu năm thƣờng ngại trong việc tiếp 

cận với một hình thức DH mới. 

 - Các phƣơng tiện hiện đại ở trƣờng THPT vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc 

khó khăn trong việc áp dụng CNTT cũng nhƣ phƣơng tiện DH hiện đại vào QTDH. 

 - Các giờ học ở trƣờng phổ thông đƣợc lên lịch theo thời khóa biểu, trong khi đó 

chƣơng trình giảng dạy lại theo phân phối chƣơng trình nên dẫn đến việc không liên tục 

trong quá trình giảng dạy, đặc biệt đối với những bài học cần sử dụng 2 tiết học liên tục. 

 - Giáo án đƣợc soạn theo phƣơng pháp mới dẫn đến sự bỡ ngỡ cho các GV và HS 

trong giai đoạn đầu thực hiện. 

 - Mặc dù có sự tiến bộ của HS ở lớp TN so với lớp ĐC nhƣng vẫn còn một số HS 

chƣa làm quen đƣợc với hình thức DH mới nên dẫn đến sự hạn chế trong việc bồi 

dƣỡng NLTH của HS. 

4.6.1.3. Một số vấn đề rút ra từ thực nghiệm sư phạm vòng 1 

 - Các kết quả nghiên cứu của đề tài bƣớc đầu cho thấy tính khả thi của luận án. 

DH theo hình thức mới đã kích thích đƣợc hứng thú học tập của HS. HS có điều kiện 

để TH và nâng cao kết quả học tập của bản thân. 

 - Cần rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT để cả GV phối hợp giảng dạy cũng nhƣ 

HS tham gia vào các lớp TN làm quen với hình thức DH mới. Hình thức DH kết hợp 

này nên đƣợc đƣa dần vào chƣơng trình dạy, không nên thay thế ngay lập tức. 

 - Cần xác định r  nội dung kiến thức của mỗi bài học để GV lựa chọn hình thức 

kết hợp phù hợp. Tránh việc tối ƣu hóa CNTT dẫn đến HS chỉ học và xa rời thực tiễn 

của môn học. 

 - Các bài giảng cần trao đổi với GV phối hợp nhiều lần để thống nhất phƣơng án 

giảng dạy và GV phối hợp cũng nắm đƣợc tổng thể các hoạt động trong QTDH theo 

hình thức mới. Tránh việc GV phối hợp cảm thấy bối rối, không nhớ hết đƣợc toàn bộ 

hoạt động cần thực hiện trong quá trình giảng dạy. 

 - Điều kiện cơ sở vật chất tại các trƣờng THPT còn nhiều hạn chế. Do đó, khi tiến 

hành sử dụng hình thức DH kết hợp này đặc biệt là sử dụng trang Vatly-blearning 
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Quang hình học vào DH thì cần chuẩn bị phƣơng án dự phòng cho trƣờng hợp có sự 

cố đột xuất không thể tiến hành giảng dạy nhƣ đã dự định. 

 - HS vẫn chƣa có thói quen TH với CNTT và kiểm tra đánh giá trực tuyến. Do 

đó, trong quá trình giảng dạy cần định hƣớng đối với GV phối hợp nhằm thúc đẩy hoạt 

động TH này của HS thông qua các biện pháp đã đề xuất. 

4.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 

4.6.2.1. Đánh giá NLTH của HS theo B-Learning thông qua kết quả theo dõi sự tiến bộ 

của một nhóm HS 

 Chúng tôi tiến hành theo d i quá trình TH của HS thông qua quan sát trực tiếp ở 

lớp và quá trình TH của HS trên trang Vatly-blearning Quang hình học. Công cụ đánh 

giá NLTH của HS đƣợc sử dụng là các tiêu chí chất lƣợng của khung NLTH của HS 

theo B-Learning đã đề xuất (Bảng 2.2) 

 1. Tiết học thứ nhất: Khúc xạ ánh sáng 

 - Ở hoạt động 1, 2: Thí nghiệm hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng 

 Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy cả 9 HS đều chú ý quan sát thí nghiệm, HS 

Long, Chi có khả năng Xác định các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã 

biết có liên quan có liên quan đến quá trình thực hiện thí nghiệm. Nguyên, Hân, Tiến và 

Bình có nắm đƣợc một số kiến thức đã đƣợc học trƣớc đó, xác định đƣợc các từ khóa 

kiến thức cần đạt có liên quan đến nội dung học tập nhƣng chƣa chi tiết, chƣa cụ thể. 

Các HS đều tích cực suy nghĩ phƣơng án và tiến hành thí nghiệm khi GV yêu cầu, 3 HS 

còn lại gần nhƣ không có động thái gì, các em không xác định đƣợc các từ khóa kiến 

thức liên quan đến nội dung học tập. Sau khi quan sát các bạn thực hiện và đƣợc GV 

hƣớng dẫn, Nhi, Linh và Mẫn cũng tiến hành đƣợc thí nghiệm. 

 - Sang hoạt động 3: Tìm hiểu chiết suất của môi trƣờng 

 GV hƣớng dẫn để HS phân tích đƣợc các trƣờng hợp của n21. HS Nguyên trả lời 

đƣợc câu hỏi của GV tuy nhiên còn tỏ ra lúng túng, chƣa tự tin để trả lời câu hỏi. HS 

Long nêu đƣợc mối liên hệ giữa chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối. Riêng HS 

Tiến đƣợc GV gọi để nhận xét bài cho bạn, em chỉ trả lời "chắc là đúng", không dám 

khẳng định HS Chi đúng hay sai. Đối với HS Hân và Bình tập trung nghe GV giảng 

dạy, HS Nhi, Linh và Mẫn không có ý kiến gì, ngồi thờ ơ với bài học, đôi lúc còn nói 

chuyện riêng. 
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 Cuối tiết học, GV yêu cầu HS đăng nhập trang Vatly-blearning Quang hình học 

tại địa chỉ vatly-blearning.net để TH, tự ôn tập nội dung kiến thức bài vừa học. Đồng 

thời yêu cầu HS làm các bài tập trên trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 Qua quá trình tham gia vào hoạt động học tập sau tiết học thứ nhất. Tiến hành 

kiểm tra quá trình TH trên trang Vatly-blearning Quang hình học của nhóm HS, chúng 

tôi có những đánh giá bƣớc đầu về NLTH của nhóm HS theo B-Learning nhƣ sau:  

Bảng 4.4. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS theo B-Learning sau khi học tiết 1 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS Đánh 

giá 

NLTH 

T
.A

.1
. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0
. 

Long 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 Khá 

Nguyên 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 Khá 

Hân 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 TB 

Nhi 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Yếu 

Tiến 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 TB 

Linh 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 Yếu 

Chi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Khá 

Bình 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 TB 

Mẫn 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Yếu 

 Nhƣ vậy, với giờ TNSP đầu tiên, mức độ biểu hiện của nhóm HS vẫn chƣa có gì 

khác so với trƣớc TNSP. Tuy nhiên, HS đã biết thêm hình thức học tập mới bên cạnh 

hình thức học tập truyền thống. 

 2. Tiết học thứ hai: Phản xạ toàn phần 

 GV tiến hành phân chia nhóm và cho các nhóm tự tiến hành thí nghiệm. Do GV 

đã giao nhiệm vụ từ trƣớc yêu cầu HS về nhà, truy cập vào trang Vatly-blearning.net 

để xem trƣớc thí nghiệm về hiện tƣợng phản xạ toàn phần nên ngay từ hoạt động đầu 

tiên các em không tỏ ra lúng túng, điều này chứng tỏ nhóm HS bƣớc đầu đã TH trực 

tuyến với nội dung mà GV yêu cầu. 
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 HS Nguyên, Tiến có các ý tƣởng đóng góp khi tiến hành thí nghiệm, Nguyên tiến 

hành chiếu ánh sáng từ môi trƣờng không khí vào thủy tinh và nêu đƣợc nhận xét ngoài 

tia tới ra còn có những tia sáng nào xuất hiện. Qua thí nghiệm và qua cách trình bày 

trƣớc lớp chúng tôi quan sát thấy Long, Chi tỏ ra rất tự tin khi đề xuất làm thế nào để 

xuất hiện hai loại tia. HS Hân, Bình tiến hành thí nghiệm với góc tới ban đầu bằng 0 sau 

đó tăng dần góc tới, dựa vào quan sát thí nghiệm, HS Nhi, Mẫn, Linh đã trả lời đƣợc độ 

sáng của hai tia khúc xạ và phản xạ một cách chính xác. 

 Qua kiểm tra quá trình TH trên trang Vatly-blearning.net, GV đăng nhập, kiểm tra 

và nhận thấy: HS Long, Chi, Nguyên, Tiến có tham gia đăng ký và đăng nhập vào 

trang Vatly-blearning Quang hình học, các HS đều tham gia TH với bài giảng đã đƣợc 

đồng bộ hóa. HS Long, Chi hoàn thiện bài tập trắc nghiệm và bƣớc đầu làm quen với 

HsHT điện tử, HS Nguyên và Tiến chƣa làm các bài tập theo nhƣ yêu cầu của GV, 

chƣa tạo đƣợc HsHT điện tử. HS Hân, Bình có đăng ký nhƣng không tham gia học. 

HS Linh, Nhi và Mẫn không thực hiện việc GV đã yêu cầu. 

Bảng 4.5. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS theo B-Learning sau khi học tiết 2 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 
Đánh 

giá 

NLTH 

T
.A

.1
. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0

. 

Long 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 Tốt 

Nguyên 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 Khá 

Hân 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 Khá 

Nhi 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 TB 

Tiến 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 TB 

Linh 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 TB 

Chi 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 Tốt 

Bình 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 TB 

Mẫn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TB 
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 Chúng tôi phát phiếu điều tra về 9 HS cho 9 thành viên trong lớp, chúng tôi thu 

đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Bảng 4.6. Ý kiến nhận x t của các thành viên trong lớp 

Học 

sinh 

Số ý kiến trả lời của thành viên 

Rất tích cực Khá tích cực Bình thƣờng Ít tham gia 

Long 9 0 0 0 

Nguyên 6 2 1 0 

Hân 0 3 6 0 

Nhi 0 1 6 2 

Tiến 4 5 0 0 

Linh 0 1 5 3 

Chi 8 1 0 0 

Bình 5 4 0 0 

Mẫn 0 3 5 1 

 Qua quan sát và qua bảng số liệu trên chúng tôi nhận thấy 9 HS chúng tôi tiến 

hành theo d i: Tính tích cực, tự lực của HS đã đƣợc nâng lên r  rệt. 

 

Hình 4.1. Các nhóm tiến hành thí nghiệm phản xạ toàn phần 
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Hình 4.2. HS Long trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp 

 3. Tiết học thứ ba: Bài tập Phản xạ toàn phần 

 GV tổ chức ôn tập lý thuyết của chƣơng Khúc xạ ánh sáng cho HS trƣớc. Yêu cầu HS 

hoạt động theo nhóm. Qua quan sát, GV nhận thấy, HS Long, Chi và Nguyên có học bài và 

chuẩn bị bài cũ ở nhà. HS Tiến, Hân và Bình chỉ học nội dung bài cũ, riêng HS Nhi, Linh 

và Mẫn nắm kiến thức vẫn chƣa chắc chắn, vẫn lúng túng khi phân biệt sin góc tới và sin 

góc khúc xạ. Dƣới sự gợi ý của GV, những HS này cũng trả lời đƣợc câu hỏi của GV. 

 Đến phần bài tập, vì kiến thức của Nhi, Linh và Mẫn không chắc nên em vẫn còn trả lời 

sai một số câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết. HS Tiến, Hân và Bình trả lời đúng các câu hỏi lý 

thuyết. HS Long, Chi và Nguyên trả lời chính xác các bài tập định lƣợng. 

 Kiểm tra phần TH ở trang Vatly-blearning Quang hình học: GV ghi nhận HS 

Long, Chi làm đúng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Thời gian hoàn thiện bài 

kiểm tra của Long nhanh hơn của Chi là 5 phút. HS Nguyên, Hân và Bình vẫn còn sai 

2 câu. HS Nguyên đã trao đổi về cách tạo HsHT điện tử trên trang Vatly-blearning.net, 

đƣợc các HS Long, Chi hƣớng dẫn; Hân và Bình cũng tham gia trao đổi thảo luận. Kết 

quả, Nguyên, Hân, Bình đã tạo đƣợc túi HsHT điện tử. HS Linh, Mẫn và Nhi gần nhƣ 

chỉ đúng đƣợc câu hỏi lý thuyết.  

 Nhƣ vậy, qua tiết học thứ ba này, mức độ TH của HS đã tăng lên, HS đã biết sử 

dụng CNTT để TH, trao đổi và tự kiểm tra đánh giá. 
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Bảng 4.7. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS theo B-Learning sau khi học tiết 3 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 
Đánh 

giá 

NLTH 

T
.A

.1
. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0
. 

Long 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 Tốt 

Nguyên 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 Khá 

Hân 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 Khá 

Nhi 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 TB 

Tiến 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 Khá 

Linh 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 TB 

Chi 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 Tốt 

Bình 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 Khá 

Mẫn 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 TB 

 4. Tiết học thứ tư: Lăng kính 

 GV dạy toàn bộ bài giảng tại lớp với sự hỗ trợ của các hình vẽ, mô phỏng của bài 

giảng trên trang Vatly-blearning Quang hình học; HS tiếp thu kiến thức và TH các bài 

tập về lăng kính ở nhà thông qua SGK, TLTK và hệ thống bài tập trực tuyến trong 

trang Vatly-blearning Quang hình học. 

 Hoạt động đầu tiên của tiết học, GV trình chiếu slide cấu tạo lăng kính cho HS 

quan sát lăng kính, đồng thời giới thiệu một số lăng kính để HS xem. Yêu cầu HS định 

nghĩa lăng kính. Sau khi xem, chúng tôi thấy HS Long, Chi, Tiến và Nguyên đã mạnh 

dạn giơ tay cùng các bạn khác trả lời câu hỏi. HS Bình đã đƣợc GV gọi và đã tự tin trả 

lời đƣợc định nghĩa lăng kính. GV hỏi thêm một câu hỏi góc chiết quang và chiết suất 

của chất làm lăng kính thì Hân không trả lời đƣợc. 

 Đến các hoạt động tiếp theo, GV tổ chức hƣớng dẫn cho HS thảo luận nhóm và 

định hƣớng cho HS trả lời đúng “Điều kiện để có tia ló ở mặt AC của lăng kính”. Yêu 

cầu mỗi nhóm cử nhóm trƣởng, HS Long đƣợc cử làm nhóm trƣởng nhóm 3, Chi đƣợc 

của làm nhóm trƣởng nhóm 2 và chúng tôi nhận thấy HS Long, Chi đã làm tốt vai trò 

nhóm trƣởng đó là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và tổ chức cho 

các thành viên làm việc. HS Nguyên, Tiến, Hân và Bình đã tích cực thảo luận và tìm 

tòi cùng các thành viên khác. HS Nhi, Linh, Mẫn đã nhận đƣợc nhiệm vụ, những HS 

này cũng đã bắt đầu nghiên cứu và tham gia ý kiến cùng các bạn trong nhóm. 
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Hình 4.3. GV giảng dạy bài Lăng kính 

 Kết quả chúng tôi thu đƣợc là cả 9 HS đều tích cực tham gia. Tuy nhiên chỉ có 

HS Long, Chi, Nguyên và Tiến là đƣa ra kết quả đúng, còn HS Hân, Nhi, Linh và Mẫn 

đƣa ra kết quả của mình chƣa chuẩn xác. Khi đƣợc gọi lên trả lời câu hỏi, HS Long, 

Chi, Tiến và Nguyên xung phong phát biểu, HS Hân tự tin phát biểu. Nhi, Mẫn và 

Linh tỏ ra rụt rè nhƣng cuối cùng với sự động viên của GV và các thành viên trong 

nhóm, những HS này cũng đã mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. 

 Chúng tôi tiếp tục điều tra về tính tích cực của các em HS, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 4.8. Ý kiến nhận x t của các thành viên trong lớp 

Học sinh 
Số ý kiến trả lời của thành viên 

Rất tích cực Khá tích cực Bình thƣờng Ít tham gia 

Long 9 0 0 0 

Nguyên 6 3 0 0 

Hân 3 4 2 0 

Nhi 1 4 3 1 

Tiến 6 3 0 0 

Linh 1 5 2 1 

Chi 8 1 0 0 

Bình 6 3 0 0 

Mẫn 1 4 3 1 
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 Nhƣ vậy, đến tiết học thứ 4, các HS Long, Chi, Tiến, Bình và Nguyên vẫn đƣợc 

các bạn trong nhóm đánh giá cao, riêng HS Nhi, Linh và Mẫn đã có 01 ý kiến của 

thành viên trong nhóm cho là HS tích cực thảo luận nhƣng vẫn còn 01 thành viên cho 

rằng HS này vẫn ít tham gia ý kiến với nhóm nhƣng với kết quả trên có thể nói các HS 

đã phát huy đƣợc NLTH và tích cực hơn trong học tập. 

 Về việc TH ở trang Vatly-blearning Quang hình học: HS Long, Nguyên, Tiến và 

Chi đều thực hiện, tuy nhiên việc TH của Long, Chi và Tiến có kết quả tốt hơn so với 

bài làm của Nguyên và Bình. HS Hân và Bình tham gia TH trên trang Vatly-blearning 

Quang hình học với số câu trả lời đúng khá cao. Riêng HS Nhi, Linh và Mẫn lúc đầu 

hầu nhƣ em không biết và không làm bài tập, nhƣng đến tiết thứ tƣ thì những HS này 

đã bắt đầu có ý thức hơn trong việc TH ở nhà và hoàn thành bài tập khi GV yêu cầu. 

Tất cả 9 HS đều có cách học tập riêng, đã tạo đƣợc HsHT điện tử trên trang Vatly-

blearning.net. 

Bảng 4.9. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS theo B-Learning sau khi học tiết 4 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 
Đánh 

giá 

NLTH 
T

.A
.1

. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0

. 

Long 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 Tốt 

Nguyên 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 Tốt 

Hân 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 Khá 

Nhi 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 TB 

Tiến 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 Khá 

Linh 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 TB 

Chi 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 Tốt 

Bình 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 Khá 

Mẫn 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 TB 
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 (c). Tổng hợp 4 tiết học 

 Từ những theo d i và đánh giá NLTH của nhóm HS qua 4 tiết học, chúng tôi có 

bảng tổng hợp sau:  

Bảng 4.10. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS theo B-Learning sau khi TNSP 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 
Đánh 

giá 

NLTH 

T
.A

.1
. 

T
.A

.2
. 

T
.B

.3
. 

T
.B

.4
. 

T
.C

.5
. 

T
.C

.6
. 

T
.C

.7
. 

T
.C

.8
. 

T
.D

.9
. 

T
.D

.1
0
. 

Long 3,75 3,50 3,25 3,25 3,75 3,50 3,25 3,25 3,75 3,25 Tốt 

Nguyên 3,00 2,75 2,50 3,00 3,50 3,00 3,25 2,75 2,50 2,50 Khá 

Hân 3,00 2,50 2,25 3,50 2,50 2,25 3,50 2,50 2,50 2,25 Khá 

Nhi 2,25 2,00 2,00 1,75 2,50 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 TB 

Tiến 2,50 2,75 2,25 2,25 3,50 2,50 2,50 2,25 1,50 2,50 Khá 

Linh 2,00 2,00 1,75 1,75 2,50 2,25 2,50 1,50 1,50 1,50 TB 

Chi 3,50 3,50 3,25 3,25 3,75 3,50 3,50 3,25 3,50 3,25 Tốt 

Bình 3,00 2,50 2,50 2,25 3,50 2,75 2,25 2,25 2,50 1,75 Khá 

Mẫn 2,25 2,00 2,00 1,75 2,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 TB 

 Với việc nghiên cứu 9 trƣờng hợp cụ thể trên, chúng tôi thấy rằng khi GV sử dụng 

các biện pháp nhằm bồi dƣỡng NLTH của HS trong DH Vật lí theo B-Learning đã mang 

lại kết quả khá khả quan. HS Long, Chi và Nguyên trƣớc khi TNSP đƣợc GV đánh giá 

NLTH ở mức Khá; Sau khi TNSP, qua quan sát và qua điểm của các bài kiểm tra GV cho 

rằng em xứng đáng ở mức Tốt. HS Hân, Tiến và Bình từ những HS có NLTH ở mức TB, 

GV đánh giá em đã có sự tiến bộ trong quá trình TH cũng nhƣ tinh thần thái độ học tập rất 

tốt, NLTH của HS Hân, Tiến và Bình sau TNSP đƣợc đánh giá ở mức Khá. Đƣợc đánh 

giá tiến bộ hơn cả là HS Nhi, Linh và Mẫn, các em là những HS chƣa có mục tiêu học tập, 

không lập và điều chỉnh đƣợc kế hoạch học tập vì vậy các em không thể thực hiện đƣợc 

kế hoạch học tập, thì sau TNSP, NLTH của HS Nhi, Linh và Mẫn đã nâng lên mức TB, kĩ 

năng sử dụng CNTT thì Nhi, Linh và Mẫn đã tiến bộ hơn thông qua việc các em đã TH và 

làm bài tập ở trang Vatly-blearning Quang hình học. Nhƣ vậy khi tác động sƣ phạm một 

cách có chủ đích, các HS đều tiến bộ trong học tập môn Vật lí, NLTH của nhóm HS theo 

B-Learning của các em đều đạt mức cao hơn so với trƣớc khi TNSP. Điều này chứng tỏ 

bƣớc đầu những biện pháp mà chúng tôi đƣa ra có tính khả thi. 
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 Qua việc theo d i này chúng tôi thấy sau đợt TNSP, cả 9 HS đều có sự tiến bộ r  

rệt, NLTH của HS đã đƣợc phát triển ở mức cao hơn. 

Trần Nam Long 

 

Trần Nguyễn Bảo Nguyên 

 

Nguyễn Thụy Gia Hân 

 

Nguyễn Thị Phƣơng Nhi 
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Hồ Thị Hiền Chi

 

Phan Văn Bình 

 

Hồ Văn Mẫn 

 

 

 

 

Biểu đồ 4.1. Biểu đồ đường phát triển 

NLTH theo B-Learning của nhóm HS 

4.6.2.2. Đánh giá định lượng thông qua các bài kiểm tra b ng phương pháp thống kê 

 Trong quá trình tiến hành TNSP vòng 2 đã tiến hành thu thập số liệu từ 2 bài 

kiểm tra: Bài kiểm tra 15 phút ngay sau khi giảng dạy xong bài “Phản xạ toàn phần” 

và bài kiểm tra 1 tiết của HS. Các bài kiểm tra trên đều là những bài kiểm tra bắt buộc 

trong phân phối chƣơng trình học tập của HS. Đây là một điều kiện thuận lợi vì có thể 

tiến hành các bài kiểm tra ở các lớp một cách đồng loạt. Sau khi đã thu thập đƣợc các 

điểm số của HS, sử dụng phần mềm SPSS để tiến hành xử lý số liệu thu thập đƣợc. Vì 

lý do các bài kiểm tra này hƣớng đến các nội dung khác nhau từ ghi nhớ, vận dụng 

kiến thức ngay sau bài học và cuối cùng là đánh giá tổng hợp nên việc phân tích số 

liệu đƣợc tiến hành đối với từng bài kiểm tra để đánh giá. Sau đó tổng hợp lại tất cả 

các số liệu để có thể đánh giá tổng quát. 
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 Bài kiểm tra 15 phút 

 Đối với bài kiểm tra 15 phút, đã tiến hành thu thập số liệu và xử lý thống kê, kết 

quả thu đƣợc nhƣ bảng 4.11: 

Bảng 4.11. Bảng thống kê điểm số bài kiểm tra 15 phút 

Trƣờng Nhóm Lớp 
SL 

HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Hƣớng 

Hóa 

TN 

11B2 43 0 0 0 0 1 12 8 11 6 2 3 

11B3 44 0 0 0 0 1 2 10 12 9 6 4 

11B6 44 0 0 0 1 1 3 5 12 9 9 4 

ĐC 

11B1 44 0 1 1 1 3 10 11 12 3 2 0 

11B4 45 0 0 0 0 0 14 13 9 3 5 1 

11B10 43 0 0 2 3 8 9 6 2 9 2 2 

Đakrông 

TN 

11B3 40 0 0 0 0 1 10 7 8 8 2 4 

11B5 43 0 0 0 0 2 10 8 8 6 4 5 

11B9 41 0 0 0 0 1 5 8 11 9 4 3 

ĐC 

11B7 41 0 0 0 1 5 7 9 5 6 5 3 

11B1 41 0 0 0 2 6 6 7 8 6 4 2 

11B2 40 0 1 4 2 9 7 8 1 4 3 1 

Bảng 4.12. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
SL 

HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 255 0 0 0 1 7 42 47 61 47 27 23 

ĐC 254 0 2 7 9 31 53 54 37 31 21 9 

Bảng 4.13. Bảng phân phối theo học lực của HS ở bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
SL 

HS 

Số % học sinh 

Kém (0-2) Yếu (3-4) TB (5-6) Khá (7-8) Giỏi (9-10) 

TN 255 0,00 3,14 34,90 42,35 19,61 

ĐC 254 3,54 15,75 42,13 26,77 11,81 
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Bảng 4.14. Bảng phân phối tần suất HS đạt điểm xi bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
Số   HS đạt điểm xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0,00 0,00 0,00 0,39 2,75 16,47 18,43 23,92 18,43 10,59 9,02 

ĐC 0,00 0,79 2,76 3,54 12,20 20,87 21,26 14,57 12,20 8,27 3,54 

Biểu đồ 4.2. Phân phối tần suất HS đạt điểm xi của bài kiểm tra 15 phút 

 

- Đƣờng biểu diễn phân phối tần suất HS đạt điểm xi của nhóm TN đối xứng 

quanh giá trị mod   7 và của nhóm ĐC đối xứng quanh giá trị mod   6. 

Bảng 4.15. Bảng phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
Số   HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0,00 0,00 0,00 0,39 3,14 19,61 38,04 61,96 80,39 90,98 100 

ĐC 0,00 0,79 3,54 7,09 19,29 40,16 61,42 75,98 88,19 96,46 100 

Biểu đồ 4.3. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 15 phút 
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 Nhận x t: Đƣờng biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm TN luôn nằm 

bên phải so với đƣờng biểu diễn phân phối tần suất lũy tích của nhóm ĐC, chứng tỏ 

kết quả học tập của nhóm TN cao hơn so với nhóm ĐC. 

Bảng 4.16. Bảng tổng hợp các tham số thống kê của bài kiểm tra 15 phút 

Nhóm 
Các tham số thống kê 

         F  ( )   

TN 255 7,05 2,58 1,61 
1,40 

22,77 
6,31 

ĐC 254 6,07 3,61 1,90 31,29 

 Với        và        theo bảng phân phối F ta có        . Vậy      

nếu sự khác biệt về phƣơng sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta đi kiểm chứng sự khác 

nhau của hai trung bình cộng có phƣơng sai khác nhau. 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅    ̅  là không có ý nghĩa 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅   ̅  là có ý nghĩa 

 Đại lƣợng kiểm định        và giá trị        ta có        . Do đó,       

chấp nhận đối giả thiết   , bác bỏ giả thiết   . Vậy sự khác biệt điểm trung bình của 

hai lớp là có ý nghĩa. KQHT của lớp TN tốt hơn kết quả của lớp ĐC. 
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 Bài kiểm tra 1 tiết 

 Đối với bài kiểm tra 1 tiết, thu thập và xử lý thông kê số liệu, kết quả thu đƣợc 

nhƣ bảng 4.17: 

Bảng 4.17. Bảng phân phối tần suất bài kiểm tra 1 tiết 

Trƣờng 

THPT 
Nhóm Lớp 

SL 

HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hƣớng 

Hóa 

TN 

11B2 43 0 0 0 0 2 10 8 14 6 3 0 

11B3 44 0 0 0 0 1 4 11 15 10 3 0 

11B6 44 0 0 0 0 2 5 9 13 9 3 3 

ĐC 

11B1 44 0 0 0 1 4 11 8 9 9 2 0 

11B4 45 0 0 3 1 9 16 10 2 4 0 0 

11B10 43 0 0 0 3 3 6 7 10 11 3 0 

Đakrông 

TN 

11B3 40 0 0 0 1 2 11 12 6 3 3 2 

11B5 43 0 0 0 3 3 7 10 9 6 2 3 

11B9 41 0 0 0 0 2 12 13 10 2 2 0 

ĐC 

11B7 41 0 0 5 6 4 13 7 3 2 1 0 

11B1 41 0 0 4 7 8 8 6 5 2 1 0 

11B2 40 0 0 3 8 12 9 2 1 2 1 2 

Bảng 4.18. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra 1 tiết 

Nhóm SL HS 
xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 255 0 0 0 4 12 49 63 67 36 16 8 

ĐC 254 0 0 15 26 40 63 40 30 30 8 2 

Bảng 4.19. Bảng phân phối theo học lực của HS ở bài kiểm tra 1 tiết 

Nhóm 
SL 

HS 

Số % học sinh 

Kém (0-2) Yếu (3-4) TB (5-6) Khá (7-8) Giỏi (9-10) 

TN 255 0,00 6,28 43,92 40,39 9,41 

ĐC 254 5,91 25,98 40,55 23,62 3,94 
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Bảng 4.20. Bảng phân phối tần suất đạt điểm xi của bài kiểm tra 1 tiết 

Nhóm 
Số   HS đạt điểm xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0,00 0,00 0,00 1,57 4,70 19,22 24,71 26,27 14,12 6,27 3,14 

ĐC 0,00 0,00 5,90 10,24 15,75 24,8 15,75 11,81 11,81 3,15 0,79 

Biểu đồ 4.4. Phân phối tần suất đạt điểm xi của bài kiểm tra 1 tiết 

 

Bảng 4.21. Bảng phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 1 tiết 

Nhóm 
Số   HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0,00 0,00 0,00 1,57 6,27 25,49 50,20 76,47 90,59 96,86 100 

ĐC 0,00 0,00 5,91 16,14 31,89 56,69 72,44 84,25 96,06 99,21 100 
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Biểu đồ 4.5. Phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra 1 tiết 

 

Bảng 4.22. Bảng tổng hợp các tham số thống kê của bài kiểm tra 1 tiết 

Nhóm 

Các tham số thống kê 

          F  ( )    

TN 255 6,53 2,15 1,47 
1,42 

22,46 
8,05 

ĐC 254 5,37 3,05 1,75 32,51 

 Với        và        theo bảng phân phối F ta có        . Vậy      

nếu sự khác biệt về phƣơng sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta đi kiểm chứng sự khác 

nhau của hai trung bình cộng có phƣơng sai khác nhau. 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅    ̅  là không có ý nghĩa 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅   ̅  là có ý nghĩa 

 Đại lƣợng kiểm định        và giá trị        ta có        . Do đó,       

chấp nhận đối giả thiết   , bác bỏ giả thiết   . Vậy sự khác biệt điểm trung bình của 

hai lớp là có ý nghĩa. KQHT của lớp TN tốt hơn kết quả của lớp ĐC. 

 Tổng hợp 2 bài kiểm tra 

 Tổng hợp 2 bài kiểm tra, luận án đã thu đƣợc các bảng số liệu sau đây: 
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Bảng 4.23. Bảng tần suất tổng hợp của hai bài kiểm tra 

Nhóm 
SL 

HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 510 0 0 0 5 19 73 104 111 94 68 36 

ĐC 508 0 2 22 35 71 116 94 62 61 29 16 

Bảng 4.24. Bảng phân phối theo học lực của HS 

Nhóm 
SL 

HS 

Số % học sinh 

Kém (0-2) Yếu (3-4) TB (5-6) Khá (7-8) Giỏi (9-10) 

TN 510 0,00 4,71 34,70 40,20 20,39 

ĐC 508 4,72 20,87 41,34 24,21 8,86 

Bảng 4.25. Phân phối tần suất   HS đạt điểm xi 

Nhóm 

Số   HS đạt điểm xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0 0 0 0,98 3,73 14,31 20,39 21,77 18,43 13,33 7,06 

ĐC 0 0,39 4,33 6,89 13,98 22,83 18,50 12,21 12,01 5,71 3,15 

Biểu đồ 4.6. Phân phối tần suất HS đạt điểm xi 
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Bảng 4.26. Phân phối tần suất lũy tích   HS đạt điểm xi trở xuống 

Nhóm 
Số   HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 0,00 0,00 0,00 0,98 4,71 19,02 39,41 61,18 79,61 92,94 100 

ĐC 0 0,39 4,72 11,61 25,59 48,43 66,93 79,13 91,14 96,85 100 

Biểu đồ 4.7. Phân bố tần suất lũy tích HS đạt điểm xi 

 

Bảng 4.27. Bảng tổng hợp các tham số thống kê của 2 bài kiểm tra 

Nhóm 
Các tham số thống kê 

         F  ( )    

TN 510 7,02 2,63 1,62 
1,43 

23,08 
13,41 

ĐC 508 5,75 3,77 1,94 33,73 

 Với        và        theo bảng phân phối F ta có        . Vậy      

nếu sự khác biệt về phƣơng sai ở trên là có ý nghĩa. Bây giờ ta đi kiểm chứng sự khác 

nhau của hai trung bình cộng có phƣơng sai khác nhau. 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅    ̅  là không có ý nghĩa 

 Giả thiết   : Sự khác biệt giá trị của  ̅   ̅  là có ý nghĩa 

 Đại lƣợng kiểm định         và giá trị        ta có        . Do đó, 

      chấp nhận đối giả thiết   , bác bỏ giả thiết   . Vậy sự khác biệt điểm trung bình 

của hai lớp là có ý nghĩa. KQHT của lớp TN tốt hơn kết quả của lớp ĐC. 
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 Nhƣ vậy: TNSP đã cho kết quả nhƣ mong muốn. KQHT của lớp TN tốt hơn 

KQHT của lớp ĐC với mức ý nghĩa   0.05 kiểm định hai phía. 

4.7. Kết luận chƣơng 4 

 Trong quá trình TNSP, với các hoạt động quan sát tiến trình DH, các hoạt động 

của GV và HS, tiến hành phỏng vấn, trao đổi ý kiến với HS và các GV phối hợp TN, 

cùng với việc thu thập các số liệu và xử lý thống kê đã có thể rút ra đƣợc một số nhận 

xét nhƣ sau: 

 - Tiến trình DH đƣợc thiết kế theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning 

đã đề xuất có tính khả thi cao, có thể ứng dụng vào hoạt động giảng dạy tại các trƣờng 

phổ thông. Đồng thời nó cũng phù hợp với định hƣớng phát triển giáo dục của Đảng và 

Nhà nƣớc trong việc phát triển toàn diện các NL cho HS. 

 - Các nội dung bài DH đã đƣợc thiết kế và kiểm nghiệm cho thấy phù hợp với các 

điều kiện thực tế, đảm bảo các yêu cầu sƣ phạm về nội dung kiến thức, thời gian thực 

hiện và kích thích đƣợc hứng thú học tập của HS. 

 - HS ở các lớp TN, sau quá trình học tập theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH theo B-

Learning đã cho thấy sự tiến bộ r  rệt về NLTH của bản thân thông qua bảng khung 

NLTH của HS theo B-Learning đã đề xuất. 

 - Các GV phối hợp thực hiện và các GV khác trong tổ bộ môn đã cho rằng đây là 

một hình thức DH tích cực, phát huy đƣợc lợi thế của DH giáp mặt và DH trực tuyến 

đồng thời khắc phục đƣợc những hạn chế mà hai hình thức DH kia chƣa giải quyết đƣợc. 

 - Các kết quả thống kê đã cho thấy chất lƣợng, KQHT của các HS ở lớp TN cao 

hơn các HS ở các lớp ĐC là có ý nghĩa. 

 - Kết quả TNSP bƣớc đầu cho chúng ta khẳng định phƣơng pháp và công cụ đánh 

giá NLTH của HS theo B-Learning là hợp lý và có thể đánh giá ở mức chính xác, khách 

quan NLTH của HS. 

 Nhƣ vậy, có thể khẳng định mục đích nghiên cứu đã hoàn thành, giả thuyết khoa 

học là chấp nhận đƣợc. Kết quả nghiên cứu khẳng định việc đánh giá NLTH của HS 

theo B-Learning hoàn toàn khả thi triển khai đƣợc tại các trƣờng phổ thông. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, đề tài đã thu đƣợc những 

kết quả sau: 

 - Đã hệ thống hóa, phát triển và làm r  hơn một số lý luận về NL, NLTH và 

NLTH theo B-Learning. Cấu trúc NLTH, chỉ ra các biểu hiện của các NL thành tố của 

NLTH. Từ đó xây dựng khung NLTH của HS theo B-Learning. 

 - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về B-Learning, phân tích đặc điểm, 

vai trò của DH theo B-Learning theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS, đề xuất bốn 

hình thức DH theo B-Learning tƣơng ứng với bốn mức độ kết hợp theo B-Learning và 

tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning đảm bảo 

6 nguyên tắc thiết kế nội dung DH theo B-Learning. 

 - Đã đề xuất đƣợc 03 biện pháp bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-Learning và quy 

trình thực hiện những biện pháp đó. 

 - Xây dựng đƣợc khung NLTH của HS theo B-Learning và sử dụng nó để đánh 

giá NLTH của HS theo B-Learning. 

 - Đã điều tra, khảo sát và đánh giá đƣợc thực trạng DH nói chung, thực trạng của 

việc bồi dƣỡng NLTH trong DH Vật lí ở trƣờng THPT. Qua đó, luận án đã chỉ ra đƣợc 

nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

 - Đã xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học tại địa chỉ: www.vatly-

blearning.net với 09 bài giảng đƣợc đồng bộ hóa, 134 câu hỏi trắc nghiệm và 14 bài 

tập tự luận. Đặc biệt với túi HsHT điện tử, HS có thể lƣu trữ bài học, công thức 

dƣới dạng số hóa, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 

 - Đã thiết kế đƣợc 03 tiến trình tổ chức DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLTH của 

HS theo B-Learning phần Quang hình học Vật lí 11 (Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn 

phần, Lăng kính). 

 - Tiến hành TNSP để đánh giá tính hiệu quả của bồi dƣỡng NLTH của HS theo B-

Learning và tính khả thi của trang Vatly-blearning Quang hình học. Qua kết quả TNSP, 

tính khả thi của phƣơng án, giả thiết khoa học của luận án đã đƣợc khẳng định. Đề tài có 

thể làm TLTK tốt cho GV và những ngƣời nghiên cứu về bồi dƣỡng NL và bồi dƣỡng 

NLTH của HS THPT. 
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 Từ kết quả nghiên cứu của luận án cho phép đƣa ra một số kiến nghị sau: 

 - Xu thế cuộc cách mạng 4.0 khuyến khích tăng cƣờng DH theo B-Learning cho 

từng phần cụ thể, việc xây dựng trang Vatly-blearning phần Quang hình học cho HS 

THPT là khả thi, khi TH với B-Learning, HS có thể lựa chọn hình thức TH phù hợp và 

phát huy đƣợc NLTH của HS. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa GV và 

lãnh đạo nhà trƣờng trong việc xây dựng website TH cho HS theo B-Learning. 

 - Việc xây dựng trang Vatly-blearning Quang hình học ngoài việc đảm bảo 

chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo không quá tải và HS không hoàn toàn lệ thuộc 

vào CNTT, phù hợp với NL của HS thì GV còn phải đảm bảo tính linh hoạt, thƣờng 

xuyên cập nhật và liên kết với các nguồn tài liệu để thu hút HS TH qua B-Learning. 

Trong quá trình tổ chức TH, GV nên hƣớng dẫn HS xây dựng và sử dụng HsHT để 

bồi dƣỡng NLTH của HS đồng thời tăng cƣờng kĩ năng CNTT. 

 - Đối tƣợng HS tham gia TH ở trang Vatly-blearning Quang hình học không 

hoàn toàn là HS đang học ở trên lớp, nên GV và quản trị viên cần phân hóa bài dạy ở 

mức độ phân nhánh phù hợp. Cung cấp, phản hồi kịp thời cho HS khi TH theo  

B-Learning. 

 - Mặc dù sử dụng website DH đã mang lại những kết quả khả quan, nhƣng Vật lí 

là môn khoa học thực nghiệm nên GV vẫn phải luôn tăng cƣờng sử dụng các thí 

nghiệm thực trong QTDH. 

 - Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong thời gian qua 

thì việc nhà trƣờng áp dụng hình thức DH theo B-Learning, sử dụng trang vatly-

blearning.net vào DH cho HS là một hƣớng khai thác tốt, góp phần vào việc chung tay 

đẩy lùi dịch bệnh. 

 - CNTT có vai trò quan trọng trong xu thế giáo dục hiện nay, việc kết hợp DH 

giáp mặt và DH trực tuyến cần thực hiện theo một tỉ lệ thích hợp, tránh lạm dụng và lệ 

thuộc quá nhiều vào CNTT. 
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PHẦN PHỤ LỤC 



 P1 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN 

Kính chào Quý Thầy/Cô! 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế đang thực hiện đề tài Bồi dƣỡng năng lực tự học 

của học sinh theo B-Learning. Để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài chúng tôi 

rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ của Quý Thầy/Cô trả lời phiếu khảo sát dƣới đây. 

Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ vô cùng có giá trị cho đề tài. Những thông tin 

của Quý Thầy/Cô chỉ với mục đích sử dụng cho nghiên cứu khoa học. Chúng tôi xin 

chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Thầy/Cô.  

Hướng dẫn: Với mỗi nhận định dưới đây về bản thân, Thầy/ Cô hãy cho biết mức độ 

đồng ý của mình và đánh dấu vào mức độ mà thầy cô cho là phù hợp nhất: 

 Không đồng ý Không chắc chắn  Đồng ý 

 

 
Nhận định 

Mức phù 

hợp 

G.1. Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học 

G.1.1. Thƣờng xuyên sử dụng phần mềm, bài giảng điện tử trong 

dạy học 

     

G.1.2. Thƣờng xuyên trao đổi thông tin dạy học trên mạng 

Internet 

     

G.1.3. Thƣờng xuyên dạy học trực tuyến qua mạng Internet      

G.2. Sự cần thiết phải ứng dụng CNTT trong dạy học 

G.2.1. Cần sử dụng các phần mềm, bài giảng điện tử trong dạy 

học 

     

G.2.2. Cần trao đổi thông tin dạy học trên mạng Internet      

G.2.3. Cần sử dụng hình thức dạy học trực tuyến cho học sinh      

G.3. Hiểu về bản chất của tự học 

G.3.1. Tự học là quá trình học sinh tích cực, chủ động, độc lập nhận 

thức trên lớp 

     

G.3.2. Là quá trình học sinh chủ động học tập ở nhà để bổ sung 

kiến thức trên lớp 

     

G.3.3. Là học sinh tự tìm ra kiến thức mà không cần sự hỗ trợ của 

GV 

     

G.4. Đánh giá về mức độ tự học của học sinh 

G.4.1. Tự học còn rất hạn chế, chỉ tự học khi có giờ kiểm tra      
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Nhận định 

Mức phù 

hợp 

G.4.2. Tự học thƣờng xuyên      

G.4.3. Chƣa có ý thức tự học      

G.5. Động cơ khiến học sinh tự học 

G.5.1. Niềm yêu thích môn học của học sinh      

G.5.2. Từ sự thúc ép của gia đình       

G.5.3. Do giáo viên giao nhiệm vụ      

G.6. Yếu tố ảnh hƣởng đến việc tự học của học sinh 

G.6.1. Phải đổi mới phƣơng pháp dạy học bộ môn      

G.6.2. 
Yêu cầu của xã hội, gia đình, giáo viên, nhu cầu và phƣơng 

pháp học tập của mỗi cá nhân học sinh 

     

G.6.3. 
Mục tiêu môn học, đặc trƣng kiến thức môn học, phƣơng 

tiện tự học 

     

G.7. 
Những yêu cầu giúp học sinh có động cơ và xác định đƣợc mục tiêu tự 

học 

G.7.1. 
Tạo hứng thú và niềm tin cho học sinh trong quá trình tự học 

và giúp học sinh vƣợt qua đƣợc những khó khăn khi tự học 

     

G.7.2. Giúp học sinh xác định mục tiêu học tập      

G.7.3. Hƣớng dẫn học sinh xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập      

G.8. Yếu tố cần có để học sinh tự học  

G.8.1. Tinh thần và thái độ học tập tự giác, tích cực của học sinh      

G.8.2. Kiến thức về phƣơng pháp tự học      

G.8.3. Hệ thống các kĩ năng tự học      

G.9. Hƣớng dẫn học sinh tự học  

G.9.1. Hƣớng dẫn học sinh tìm kiếm tài liệu trực tuyến      

G.9.2. Hƣỡng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến      

G.9.3. Lƣu dữ liệu kiến thức dƣới dạng số hóa      

G.10. Những khó khăn gặp phải khi giúp học sinh tự học  

G.10.1. Thời gian trên lớp học hạn chế      

G.10.2. Học sinh không có kĩ năng tự học      

G.10.3. Học sinh không yêu thích, hứng thú với môn học      

G.10.4. Lớp học quá đông      

 Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô! 
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA GIÁO VIÊN 

1) Về ứng dụng công nghệ thông tin (G.1.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.1.1. 54 53 42,9 42 3,1 3 

G.1.2. 49 48 33,7 33 17,3 17 

G.1.3. 100 98 0 0 0 0 

2) Sự cần thiết phải ứng dụng CNTT trong dạy học (G.2.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.2.1. 32,7 32 12,2 12 55,1 54 

G.2.2. 29,6 29 28,2 28 42,2 41 

G.2.3. 37,7 37 59,6 58 2,7 3 

3) Hiểu về bản chất của tự học (G.3.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.3.1. 0 0 18,3 18 81,7 80 

G.3.2. 29,3 29 15,6 15 55,1 54 

G.3.3. 14,2 14 3,1 3 82,7 81 
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4) Đánh giá về mức độ tự học của học sinh (G.4.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.4.1. 40,8 40 0 0 59,2 58 

G.4.2. 72,4 71 0 0 27,6 27 

G.4.3. 44,9 44 0 0 55,1 54 

5) Động cơ khiến học sinh tự học (G.5.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.5.1. 40,8 40 46 45 13,2 13 

G.5.2. 42,9 42 54 53 3,1 3 

G.5.3. 16,3 16 0 0 83,7 82 

6) Yếu tố ảnh hƣởng đến việc tự học của học sinh (G.6.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.6.1. 40,8 40 13,2 13 46 45 

G.6.2. 22,5 22 42,9 42 34,6 34 

G.6.3. 36,7 36 43,9 43 19,4 19 

7) Những yêu cầu nhằm giúp học sinh có động cơ và mục tiêu học tập (G.7.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.7.1. 21 126 0 234 42,9 42 

G.7.2. 50 300 41 246 34,7 34 

G.7.3. 29 174 20 120 22,4 22 
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8) Yếu tố cần có để học sinh tự học (G.8.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.8.1. 21 126 39 234 61,3 60 

G.8.2. 50 300 41 246 9 54 

G.8.3. 29 174 20 120 51 306 

9) Biện pháp giúp học sinh tự học (G.9.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.9.1. 36,6 36 31,7 31 31,7 31 

G.9.2. 22,4 22 41 40 36.6 36 

G.9.3. 41 40 27,3 27 31,7 31 

10) Những khó khăn gặp phải khi giúp học sinh tự học (G.10.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.10.1. 37,7 37 27,6 27 34,7 34 

G.10.2. 41,7 41 30,7 30 27,6 27 

G.10.3. 79,8 78 13,2 13 7 7 

G.10.4. 40,8 40 28,5 28 30,7 30 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH 

Xin chào các em! 

Nhằm giúp các thầy cô giáo không ngừng cải tiến nâng cao chất lƣợng dạy học 

và giáo dục đáp ứng nhu cầu của ngƣời học, chúng tôi rất mong nhận đƣợc kiến của 

các em thông qua việc trả lời phiếu khảo sát này. Ý kiến của các em sẽ là cơ sở để các 

thầy cô tự điều chính bản thân mình theo hƣớng phù hợp nhất với đối tƣợng giảng dạy, 

đồng thời giúp nhà trƣờng có giải pháp chung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ cho các thầy cô. 

 Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác nhiệt thành của các em.  

Hướng dẫn: Với mỗi nhận định dưới đây, các em hãy đánh dấu () vào 1 trong 3 con 

số đưa ra, biểu thị mức độ đồng ý của em với nhận định. 

 Không đồng ý Không chắc chắn  Đồng ý 

 

 
Nhận định 

Mức phù 

hợp 

H.1. Quan niệm về tự học 

H.1.1. Tự học là quá trình chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, tích 

cực hỏi thầy cô, bạn bè khi không hiểu bài 

     

H.1.2. Tự học là chủ động học tập ở nhà theo hƣớng dẫn của giáo 

viên 

     

H.1.3. Tự học ở nhà thông qua các câu hỏi, bài tập và tài liệu tham 

khảo (TLTK) để bổ sung kiến thức trên lớp 

     

H.2. Ý nghĩa của tự học 

H.2.1. Tự học để mở rộng, củng cố, hiểu sâu kiến thức trên lớp      

H.2.2. Tự học để tạo hứng thú với môn học      

H.2.3. Tự học để tạo thói quen học tập tốt      

H.3. Tần suất tự học 

H.3.1. Thƣờng xuyên tự học      

H.3.2. Thỉnh thoảng tự học hoặc chỉ tự học khi chuẩn bị kiểm tra      

H.3.3. Không bao giờ tự học      

H.4. Lý do tự học 
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Nhận định 

Mức phù 

hợp 

H.4.1. Tự học vì yêu thích môn học      

H.4.2. Tự học vì muốn có kết quả học tập tốt      

H.4.3. 
Tự học vì thầy cô yêu cầu, vì sự quản lý, ép buộc của gia 

đình 

     

H.5. Các phƣơng pháp thƣờng dùng để tự học 

H.5.1. 
Tự học bằng cách kết hợp nghe giảng, ghi chép và sử dụng 

sách giáo khoa (SGK) và TLTK 

     

H.5.2. 
Tự học bằng cách tự ôn tập, củng cố kiến thức, tìm hiểu qua 

Internet 

     

H.5.3. Tự học thông qua tự kiểm tra, đánh giá      

H.6. Để tự học có hiệu quả 

H.6.1. Tự học một mình      

H.6.2. Tự học cùng bạn khác      

H.6.3. Tự học theo nhóm      

H.7. Khi gặp câu hỏi, bài tập khó 

H.7.1. Đọc kĩ và suy nghĩ cách trả lời      

H.7.2. Trao đổi với thầy cô, bạn bè      

H.7.3. 
Không làm bài hoặc làm bài tập đối phó không quan trọng kết 

quả đúng hay không 

     

H.8. Để có kết quả tự học Vật lí tốt cần 

H.8.1. 
Làm bài tập về nhà đầy đủ, luôn chuẩn bị bài trƣớc khi học 

bài mới 

     

H.8.2. 
Tích cực phát biểu ý kiến trong giờ học, trao đổi ý kiến với 

thầy cô, bạn bè khi không hiểu bài, có thắc mắc 

     

H.8.3. Thƣờng xuyên đọc SGK và các TLTK      

H.9. Khó khăn khi tự học Vật lí 

H.9.1. Thời gian trên lớp hạn chế      

H.9.2. Không yêu thích, hứng thú với môn học      

H.9.3. Nội dung môn học khó      

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của em! 
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PHỤ LỤC 4 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA HỌC SINH 

1) Về quan niệm về tự học (H.1.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.1.1. 21 126 39 234 40 240 

H.1.2. 50 300 41 246 9 54 

H.1.3. 29 174 20 120 51 306 

2) Về ý nghĩa của tự học (H.2.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.2.1. 9 54 29 174 62 372 

H.2.2. 45,5 273 41 246 13,5 81 

H.2.3. 45,5 273 30 180 24,5 147 

3) Về tần suất tự học (H.3.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.3.1. 25 150 19 114 56 336 

H.3.2. 36,5 219 30 180 33,5 201 

H.3.3. 38,5 231 51 306 10,5 63 
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4) Lý do tự học (H.4.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.4.1. 40,5 243 25 150 34,5 207 

H.4.2. 19 114 20 120 61 360 

H.4.3. 40,5 243 55 330 4,5 27 

5) Các phƣơng pháp thƣờng dùng để tự học (H.5.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.5.1. 9,5 57 10 60 80,5 483 

H.5.2. 44 264 40 240 16 96 

H.5.3. 46,5 279 50 300 3,5 21 

6) Để tự học có hiệu quả (H.6.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.6.1. 40 240 31 186 29 174 

H.6.2. 29,5 177 33,5 201 37 222 

H.6.3. 30,5 183 35,5 213 34 204 
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7) Khi gặp câu hỏi, bài tập khó (H.7.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.7.1. 45 270 20,5 123 34,5 207 

H.7.2. 27,5 165 29,5 177 43 258 

H.7.3. 27,5 165 50 300 22,5 135 

8) Để có kết quả tự học Vật lí tốt cần (H.8.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.8.1. 31 186 43 258 26 156 

H.8.2. 35,5 213 31,5 189 33 198 

H.8.3. 33,5 201 25,5 153 41 246 

9) Khó khăn khi tự học Vật lí (H.9.) 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời 

   

% Số HS % Số HS % Số HS 

H.9.1. 15 90 22 132 63 378 

H.9.2. 32,5 195 51 306 16,5 99 

H.9.3. 52,5 315 27 162 20,5 123 
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PHỤ LỤC 5 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 26 

Câu 1. Tia sáng truyền từ nƣớc và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở 

mặt nƣớc vuông góc với nhau. Nƣớc có chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng là bao 

nhiêu (tính tròn số)? 

A. 37
0 

B. 42
0
 

C. 53
0
 

D. Một giá trị khác A, B, C 

Câu 2. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới là 30° thì 

chiết suất tỉ đối n21 có giá trị bao nhiêu (tính tròn với hai chữ số)? 

A. 0,58 

B. 0,71 

C. 1,7 

D. Một giá trị khác A, B, C 

Câu 3. Tỉ số nào sau đây có giá trị bằng chiết suất tỉ đối n12 của môi trƣờng (1) đối với 

môi trƣờng (2) (các kí hiệu có ý nghĩa nhƣ đƣợc dùng trong bài học)? 

A. sini/sinr  

B. 1/n21 

C. n2/n1 

D. Bất kì biểu thức nào trong số A, B, C 

Câu 4. Hãy chỉ ra câu sai 

A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trƣờng trong suốt đều lớn hơn 1. 

B. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1. 

C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trƣờng chậm hơn 

trong chân không bao nhiêu lần. 

D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trƣờng cũng luôn luôn lớn hơn 1. 

Câu 5. Tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.10
8
 m/s. Kim cƣơng có chiết suất n 

= 2,42. Tốc độ truyền ánh sáng trong kim cƣơng v (tính tròn) là bao nhiêu? Cho biết 

hệ thức giữa chiết suất và tốc độ truyền ánh sáng là n = c/v. 

A. 242000 km/s  
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B. 124000 km/s 

C. 72600 km/s  

D. Khác A, B, C 

Câu 6. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì 

A. góc khúc xạ tỉ lệ với góc tới 

B. sin của góc khúc xạ tỉ lệ với sin của góc tới 

C. cos của góc khúc xạ tỉ lệ với cos của góc tới 

D. sin của góc khúc xạ tỉ lệ nghịch với sin của góc tới 

Câu 7. Một tia sáng đƣợc chiếu xiên góc so với pháp tuyến từ môi trƣờng có chiết suất 

bằng 1,5 vào môi trƣờng có chiết suất suất bằng 2. So với tia tới, tia khúc xạ sẽ 

A. bị lệch về phía pháp tuyến 

B. bị lệch về phía mặt phân cách 

C. không thay đổi phƣơng 

D. đối xứng với tia tới qua pháp tuyến 

Câu 8. Chọn phát biểu đúng 

A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trƣờng có thể nhỏ hơn 1 

B. Chiết suất tỉ đối của môi trƣờng 2 so với môi trƣờng 1 bằng chiết suất tỉ đối của 1 

so với 2 

C. Chiết suất tỉ đối của hai môi trƣờng có thể nhỏ hơn 1 

D. Nếu môi trƣờng 1 chiết quang hơn môi trƣờng 2 thì chiết suất tỉ đối của 2 so với 1 

phải lớn hơn 1 

Câu 9. Chiết suất tỉ đối của thủy tinh (ntt = 1,5) so với kim cƣơng (nkc = 2,5) bằng: 

A. 3/5    

B. 1   

C. 5/3  

D. 3,75 

Câu 10. Nội dung của tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng là 

A. tia sáng bị gãy khúc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trƣờng trong suốt 

B. tia sáng truyền thẳng trong một môi trƣờng đồng nhất 

C. tia sáng bị phản xạ khi qua mặt phân cách giữa hai môi trƣờng 

D. ánh sáng truyền đi theo đƣờng nào thì cũng có thể truyền ngƣợc lại theo đƣờng đó 
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PHỤ LỤC 6 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 27 

Câu 1. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trƣờng (1), chiết suất n1 tới mặt phân 

cách với môi trƣờng (2) chiết suất n2. Cho biết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trong 

trƣờng hợp nào sau đây có hiện tƣợng phản xạ toàn phần? 

A. Chùm tia sáng gần nhƣ sát mặt phẳng phân cách 

B. Góc tới i thỏa mãn điều kiện      
  

  
 

C. Góc tới i thỏa mãn điều kiện      
  

  
 

D. Không trƣờng hợp nào đã nêu 

Câu 2. Có ba môi trƣờng trong suốt. Với cùng góc tới: 

 - Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30
0
 

 - Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45
0
 

 Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) có giá trị nhƣ thế nào 

(tính tròn số)? 

A. 30
0
 

B. 42
0
 

C. 45
0
 

D. Không tính đƣợc 

Câu 3. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng này sang môi trƣờng khác. Trong 

trƣờng hợp nào sau đây có thể xảy ra phản xạ toàn phần? 

A. Từ không khí vào nƣớc  

B. Từ nƣớc vào thủy tinh 

C. Từ thủy tinh vào kim cƣơng  

D. Từ không khí vào chân không 

Câu 4. Hai tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng có chiết suất n1 sang môi trƣờng chiết 

suất n2 < n1 dƣới góc tới lần lƣợt là i1 và i2 > i1. Biết rằng sini1 = 1,2n2/n1. Kết luật nào 

sau đây là đúng? 

A. Cả hai tia đều bị phản xạ toàn phần 

B. Cả hai tia đều có tia khúc xạ 

C. Tia 1 bị phản xạ toàn phần, tia 2 truyền qua 
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D. Tia 2 bị phản xạ toàn phần, tia 1 truyền qua 

Câu 5. Vào những trƣa nắng khi đi trên đƣờng cao tốc ta có cảm giác dƣờng nhƣ có 

vũng nƣớc trên đƣờng ở phía trƣớc mặt đó là do hiện tƣợng: 

A. khúc xạ ánh sáng  

B. phản xạ gƣơng 

C. phản xạ toàn phần  

D. giao thoa ánh sáng 

Câu 6. Hiện tƣợng nào sau đây không liên quan đến phản xạ toàn phần? 

A. Kim cƣơng sáng lấp lánh 

B. Ánh sáng truyền đƣợc trong các sợi cáp quang 

C. Ảo giác trên sa mạc (còn gọi là hiệu ứng vũng nƣớc) 

D. Sự nâng lên của đáy chậu có chứa nƣớc 

Câu 7. Chọn phát biểu sai 

A. Nếu mọi tia sáng đều truyền đƣợc từ môi trƣờng 1 sang môi trƣờng 2 thì mọi tia 

sáng cũng truyền đƣợc từ môi trƣờng 2 sang môi trƣờng 1 

B. Nếu một tia sáng truyền đƣợc từ điểm A đến điểm B thì cũng truyền đƣợc từ điểm 

B đến A 

C. Mọi tia sáng đều có thể truyền đƣợc từ không khí vào nƣớc 

D. Đứng trong nƣớc có thể nhìn thấy bất kì điểm nào phái trên mặt nƣớc 

Câu 8. Ba tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng có chiết suất n1 sang môi trƣờng có chiết 

suất n2 < n1 dƣới các góc tới tƣơng ứng là i1 < i2 < i3. Biết rằng sini2 = n2/n1. Kết luận 

nào sau đây là đúng? 

A. Chỉ có tia thứ 3 phản xạ toàn phần 

B. Chỉ có tia thứ nhất phản xạ toàn phần 

C. Chỉ có tia thứ 2 và thứ 3 bị phản xạ toàn phần 

D. Chỉ có tia thứ nhất và thứ 2 bị phản xạ toàn phần 

Câu 9. Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một 

khối trong suốt. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó, chiết suất n 

của khối trong suốt có giá trị nhƣ thế nào? 

A. n>√2 

B. n=√2 



 P15 

C. n<√2 

D. Không xác định đƣợc. 

Câu 10. Một tia sáng đƣợc chiếu từ không khí vào mặt nƣớc. Kết luận nào sau đây 

là đúng? 

A. Chỉ tồn tại tia khúc xạ 

B. Chỉ tồn tại tia phản xạ 

C. Tồn tại đồng thời cả tia khúc xạ và phản xạ 

D. Nếu góc tới đặc biệt thì không tồn tại của tia khúc xạ và phản xạ 
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PHỤ LỤC 7 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 28 

Câu 1. Cho tia sáng truyền tới lăng kính, tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi 

lăng kính có giá trị nào sau đây? 

A. 0
0 

B. 22,5
0
 

C. 45
0
 

D. 90
0
  

Câu 2. Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông. Góc chiết quang 

A của lăng kính có giá trị nào?  

A. 30
0
   

B. 60
0
 

C. 90
0
   

D. A, B, C đều đúng tùy đƣờng truyền tia sáng. 

Câu 3. Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra nhƣ thế nào? 

A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau 

B. Vẫn là một tia sáng trắng 

C. Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng 

D. Là một tia sáng trắng có viền màu 

Câu 4. Chiếu một tia sáng qua lăng kính thì: 

A. tia sáng truyền thẳng vì môi trƣờng lăng kính là đồng nhất 

B. tia sáng bị lệch về phía đáy của lăng kính 

C. tia sáng bị lệch về phía đỉnh của lăng kính 

D. tùy vào góc tới mà tia sáng có thể bị lệch về đáy hoặc lệch về đỉnh của lăng kính 

Câu 5. Khi góc chiết quang và góc tới nhỏ thì công thức nào sau đây của lăng kính 

không đúng? 

A.       

B.  

C.      

D.     

1 2i i nA 

( 1)D n A 

1 2 1 2( )i i n r r  

1 2 ( 1)
2

A
i i n  



 P17 

 Câu 6. Lăng kính không thể 

A. làm lệch đƣờng truyền của tia sáng 

B. làm tán sắc ánh sáng 

C. tạo một chùm sáng có chiều ngƣợc với chùm tới 

D. tăng cƣờng độ của chùm sáng 

Câu 7. Chiếu một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính thủy tinh thì: 

A. không tồn tại tia sáng nào truyền thẳng qua lăng kính 

B. nếu tia tới vuông góc với cạnh bên này thì tia ló luôn vuông góc với cạnh bên kia 

C. có tia tới thì chắc chắn phải có tia ló 

D. tia tới và tia ló (nếu có) luôn đối xứng với nhau qua đƣờng phân giác của góc chiết 

quang 

Câu 8. Chiếu một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện là tam giác đều, 

với chiết suất, dƣới góc tới i = 60
0
. Góc lệch của tia sáng khi qua lăng kính bằng: 

A. 30
0
   

B. 45
0
    

C. 60
0
    

D. 90
0
 

Câu 9. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 và góc chiết quang nhỏ . 

Chiếu đến mặt bên của lăng kính một tia sáng dƣới góc tới i nhỏ. Để góc tới bằng góc 

ló thì giá trị của i phải bằng: 

A. 2
0
    

B. 3
0
    

C. 4,5
0
   

D. 6
0 

Câu 10. Ứng dụng nào sau đây không phải của lăng kính 

A. Phân tích ánh sáng từ một nguồn ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc 

B. Tạo ảnh thuận chiều trong ống nhòm 

C. Làm lệch đƣờng đi của chùm tia tới 

D. Tạo chùm sáng song song trong các đèn cao áp 

0A 4
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PHỤ LỤC 8 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 29 

Câu 1. Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trƣớc thấu kính 

A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ 

B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì 

C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật 

D. Cả ba phát biểu A, B, C đều sai 

Câu 2. Một vật sáng đặt trƣớc một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu 

kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn 

bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính? 

A. Thấu kính là hội tụ 

B. Thấu kính là phân kì 

C. Hai loại thấu kính đều phù hợp 

D. Không thể kết luận đƣợc, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lý 

Câu 3. Chọn phát biểu đúng 

A. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật 

B. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo 

C. Thấu kính hội tụ cho ảnh thật khi vật nằm trong khoảng tiêu cự 

D. Thấu kính phân kì cho ảnh thật khi vật nằm ngoài khoảng tiêu cự 

Câu 4. Chọn phát biểu sai 

A. Một thấu kính có thể có vô số tiêu điểm phụ 

B. Thấu kính hội tụ chỉ có một trục chính 

C. Thấu kính phân kì chỉ có một tiêu điểm chính 

D. Mỗi thấu kính có vô số trục phụ 

Câu 5. Một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 20 cm. Độ tụ của thấu kính bằng: 

A. 5 dp    

B. -5 dp     

C. 0,05 dp       

D. -0,05 dp 

Câu 6. Vật thật đặt trƣớc một thấu kính hội tụ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Nếu cho ảnh ảo thì ảnh đó luôn nằm trong khoảng OF 
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B. Nếu ảnh mà nhỏ hơn vật thì ảnh đó chắc chắn là ảnh thật 

C. Ảnh luôn ở xa thấu kính hơn vật 

D. Khi dịch chuyển vật từ rất xa cho đến sát thấu kính thì tính chất của ảnh không thay 

đổi 

Câu 7. Một nguồn sáng điểm S đƣợc đặt trƣớc một thấu kính phân kì. Chùm tia ló của 

S ngay khi qua thấu kính là 

A. một chùm song song 

B. một chùm phân kì 

C. một chùm hội tụ 

D. Còn tùy vào vị trí của S mà có thể là chùm phân kì hoặc hội tụ 

Câu 8. Chọn phát biểu sai. Một tia sáng đƣợc chiếu vào một thấu kính hội tụ, tia ló sẽ 

A. truyền thẳng nếu tia tới đi qua quang tâm 

B. song song với trục chính nếu tia tới cắt trục chính 

C. đi qua tiêu điểm ảnh nếu tia tới song song với trục chính 

D. truyền thẳng nếu tia tới trùng với trục chính 

Câu 9. Một tia sáng đƣợc phát ra từ một điểm S trên trục chính của một thấu kính hội 

tụ có tiêu cự f. Tia ló sẽ đối xứng với tia tới nếu: 

A. S cách thấu kính một khoảng bằng 
 

 
 

B. S cách thấu kính một khoảng bằng f (S trùng với F) 

C. S cách thấu kính một khoảng bằng 2f 

D. S cách thấu kính một khoảng bằng 4f 

Câu 10. Một vật sáng và một màn ảnh đƣợc giữ cố định, song song với nhau và cách 

nhau L. Dùng một thấu kính hội tụ sao cho trục chính vuông góc với vật và màn, dịch 

chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn, ta chỉ tìm thấy một vị trí duy nhất của 

thấu kính cho ảnh r  nét của vật trên màn. Tiêu cự của thấu kính bằng: 

A.   

B.    

C.    

D.  

4

L

2

L

2L

4L
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PHỤ LỤC 9 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 30 

Câu 1. Một HS bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nhƣ hình vẽ. Thấu kính phân kì L1 có tiêu 

cự          . Khoảng cách từ ảnh   
  tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào? 

A. 60 cm 

B. 80 cm 

C. Một giá trị khác A, B 

D. Không xác định đƣợc, vì không có vật nên L1 không tạo đƣợc ảnh 

Câu 2. Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nhƣ hình vẽ. Thấu kính phân kì L1 có 

tiêu cự          . Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học 

sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo đƣợc điểm sáng tại H. Tiêu cự 

của L2 là bao nhiêu? 

A. 10 cm 

B. 15 cm 

C. 20 cm 

D. Một giá trị khác A, B, C 

Câu 3. Một thấu kính hội tụ có độ tụ D1 và một thấu kính phân kì có độ tụ D2 ghép sát 

nhau. Hệ thấu kính trên có thể coi nhƣ một thấu kính duy nhất có độ tụ bằng 

A.       

B.    

C.      

D.  

Câu 4. Một hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 ghép đồng trục. Chiếu một chùm tia 

sáng song song với trục chính. Để chùm ló cũng song song với trục chính thì 

A. tiêu điểm vật chính của L1 trùng với tiêu điểm ảnh chính của L2 

B. tiêu điểm vật chính của L2 trùng với tiêu điểm ảnh chính của L1 

C. tiêu điểm vật chính của L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2 

D. tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng với tiêu điểm ảnh chính của L2 

1 2D D

1 2D D

1 2

1 2

.D D

D D

1 2

1 2

.D D

D D
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Câu 5. Vật thật AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính 

hội tụ L1 có tiêu cự f1 = 40 cm, phía sau L1 và cách L1 một khoảng a = 30 cm có đặt 

một thấu kính khác L2. Biết rằng khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính của hệ thì số 

phóng đại của ảnh luôn không đổi. Giá trị không đổi đó bằng: 

A.      

B.       

C.      

D.  

Câu 6. Một hệ quang học gồm một thấu kính phân kì L1 có tiêu cự f1 = -20 cm và một 

thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự f2 = 50 cm, đặt đồng trục và cách nhau một khoảng a. 

Chiếu một tia sáng đi qua quang tâm của L1. Để tia ló cuối cùng có phƣơng song song 

với trục chính thì a phải bằng: 

A. 60 cm    

B. 50 cm     

C. 40 cm      

D. 30 cm 

Câu 7. Hai thấu kính, một hội tụ (f1 = 20 cm), một phân kì (f2 = -10 cm), có cùng trục 

chính. Khoảng cách hai quang tâm là l = 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính đặt 

bên trái L1 và cách L1 một đoạn d1 = 20 cm, hãy tính số phóng đại cuối cùng cho bởi 

hệ hai thấu kính? 

A. d’2= -10 cm và k   ½ 

B. d’2= -15 cm và k   ½ 

C. d’2= -20 cm và k   ½ 

D. d’2= 10 cm và k   ½ 

Câu 8. Cho hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lƣợt là  f1 = 30 cm và f2 

= 20 cm đặt đồng trục cách nhau l = 60 cm. Vật sáng AB   3 cm đặt vuông góc với 

trục chính (A nằm trên trục chính) trƣớc L1 cách O1 một khoảng d1. Xác định tính chất, 

chiều và độ cao của ảnh cuối cùng A2B2 qua hệ thấu kính trên, biết d1 = 45 cm. 

A. A2B2 là ảnh ảo, cách L2 12 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm 

B. A2B2 là ảnh thật, cách L2 12 cm, ngƣợc chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm 

4

1

4


1

4

4
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C. A2B2 là ảnh thật, cách L2 12 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm 

D. A2B2 là ảnh ảo, cách L2 2 cm, ngƣợc chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm 

Câu 9. Chỉ ra câu khẳng định sai: Chiếu một chùm sáng song song vào hệ gồm hai 

thấu kính mỏng đặt đồng trụ. Chùm tia ló 

A. có thể là chùm hội tụ 

B. có thể là chùm phân kì 

C. có thể là chùm song song 

D. không thể là chùm song song 

Câu 10. Số phóng đại ảnh qua một thấu kính có độ lớn nhỏ hơn 1 tƣơng ứng với ảnh: 

A. thật 

B. cùng chiều với vật 

C. nhỏ hơn vật 

D. ngƣợc chiều với vật 
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PHỤ LỤC 10 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 31 

Câu 1. Mắt loại nào có        ? 

A. mắt bình thƣờng về già 

B. mắt cận 

C. mắt viễn 

D. Không loại nào 

Câu 2. Thủy tinh thể của mắt là 

A. thấu kính hội tụ  

B. thấu kính phân kì 

C. một lăng kính     

D. một gƣơng cầu 

Câu 3. Bộ phận nào sau đây của mặt đóng vai trò nhƣ phim của máy ảnh? 

A. Giác mạc   

B. Thủy dịch  

C. Màng lƣới    

D. Con ngƣời 

Câu 4. Sự điều tiết của mắt là sự 

A. thay đổi đƣờng kính của con ngƣơi 

B. thay đổi khoảng cách từ màng lƣới đến thể thủy tinh 

C. thay đổi chiết suất của thủy dịch 

D. thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh 

Câu 5. Điểm cực cận là điểm 

A. gần mắt nhất 

B. điểm có độ tụ của mắt lớn nhất 

C. điểm xa nhất đặt vật mà mắt trông thấy đƣợc 

D. ở vô cùng với ngƣời có mắt bình thƣờng 

Câu 6. Mắt cận là mắt mà 

A. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trƣớc màng lƣới 

B. khi điều tiết tối đa có tiêu điểm nằm sau màng lƣới 

C. độ tụ của mắt nhỏ hơn bình thƣờng 
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D. khoảng cách từ quang tâm của mắt đến màng lƣới nhỏ hơn mắt bình thƣờng 

Câu 7. Một ngƣời bị cận thị thì 

A. chỉ nhìn đƣợc các vật ở xa hơn ngƣời có mắt bình thƣờng 

B. chỉ nhìn đƣợc các vật ở gần hơn ngƣời bị viễn 

C. khi nhìn các vật ở rất xa vẫn phải điều tiết 

D. phải đeo kính hội tụ để sửa tật cận thị 

Câu 8. Mắt viễn là mắt 

A. có điểm cực viễn cách mắt một khoảng xác định 

B. không phải điều tiết khi quan sát các vật ở vô cực 

C. có độ tụ của mắt nhỏ hơn mắt bình thƣờng 

D. có khoảng cách từ quang tâm của mắt tới màng lƣới gấp hai lần mắt bình thƣờng 

Câu 9. Khi ngắm chừng ở điểm 

A. cực cận thì ngƣời có mắt bình thƣờng có tiêu điểm nằm trên màng lƣới 

B. cực viễn thì ngƣời bị cận có tiêu điểm nằm trên màng lƣới 

C. cực cận thì ngƣời bị viễn có tiêu điểm nằm sau màng lƣới 

D. xa vô cùng thì ngƣời bị viễn có tiêu điểm nằm trên màng lƣới 

Câu 10. Sự lƣu ảnh của mắt tồn tại trong thời gian khoảng 

A. 1 mili giây     

B. 0,1 giây  

C. 0,5 giây    

D. 1 giây 
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PHỤ LỤC 11 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 32 

Câu 1. Vẽ sơ đồ tia sáng trong trƣờng hợp ngắm chừng kính lúp ở vô cực. Yếu tố nào 

kể sau không ảnh hƣởng đến giá trị của số bội giác? 

A. Kích thƣớc của vật 

B. Đặc điểm của vật 

C. Đặc điểm của kính lúp 

D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hƣởng) 

Câu 2. Năng suất phân li của mắt là 

A. góc trông nhỏ nhất giữa hai điểm A và B mà mắt còn có thể phân biệt đƣợc 

B. tan của góc trông nhỏ nhất giữa hai điểm AB mà mắt còn có thể phân biệt đƣợc 

C. khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm A và B mà mắt còn có thể phân biệt đƣợc 

D. vật càng ở gần mắt thì năng suất phân li của mắt càng lớn 

Câu 3. Một ngƣời có mắt bình thƣờng dùng một kính lúp có độ tụ D = 20 dp để quan 

sát ảnh của một vật nhỏ ở trạng thái không phải điều tiết. Số bội giác của ảnh trong 

trƣờng hợp này bằng: 

A. 5      

B. 4     

C. 2,5      

D. 2 

Câu 4. Một ngƣời bị viễn thị chỉ nhìn thấy các vật gần nhất cách mắt 50 cm. Ngƣời đó 

dùng một kính lúp để quan sát ảnh của một vật nhỏ, trên vành của kính có ghi 10. Số 

bội giác của ảnh khi ngƣời đó ngắm chừng ở vô cực là 

A. 20     

B. 10      

C. 5     

D. 4 

Câu 5. Điều này sau đây không ảnh hƣởng đến số bội giác của ảnh? 

A. Đặc điểm của mắt   

B. Kích thƣớc của vật 

C. Vị trí của vật     
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D. Tiêu cự của kính lúp 

Câu 6. Khi ngắm chừng 

A. ở điểm cực cận thì số bội giác bằng số phóng đại 

B. ở điểm cực viễn thì số bội giác lớn hơn số phóng đại 

C. ở điểm cực viễn thì số bội giác bằng số phóng đại 

D. ở điểm cực cận thì số bội giác nhỏ hơn số phóng đại 

Câu 7. Góc trông vật đối với mắt đạt giá trị lớn nhất khi vật đặt 

A. ở điểm cực viễn của mắt    

B. cách mắt 25 cm 

C. ở điểm cực cận của mắt.    

D. ở vô cùng 

Câu 8. Kính lúp không có tác dụng nào sau đây? 

A. Tăng góc trông ảnh    

B. Tăng độ lớn của ảnh 

C. Tạo ảnh ngƣợc chiều với vật   

D. Tăng độ sáng của ảnh 

Câu 9. Biết trên vành của một kính lúp có ghi x5. Độ tụ của kính bằng 

A. 25 dp 

B. 20 dp   

C. 10 dp   

D. 5 dp 

Câu 10. Số bội giác của ảnh qua kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc vào 

A. khoảng cách từ mắt đến kính 

B. đặc điểm của mắt 

C. kích thƣớc của kính   

D. chiều cao của vật 
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PHỤ LỤC 12 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 33 

Câu 1. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính: 

(1) Thật 

(2) Ảo 

(3) Cùng chiều với vật 

(4) Ngƣợc chiều với vật 

(5) Lớn hơn vật 

Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào? 

A. (1) + (3) 

B. (2) + (4) 

C. (1) + (4) + (5) 

D. (2) + (4) + (5) 

Câu 2. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính: 

(1) Thật 

(2) Ảo 

(3) Cùng chiều với vật 

(4) Ngƣợc chiều với vật 

(5) Lớn hơn vật 

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào? 

A. (1) + (4) 

B. (2) + (4) 

C. (1) + (3) + (5) 

D. (2) + (3) + (5) 

Câu 3. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính: 

(1) Thật 

(2) Ảo 

(3) Cùng chiều với vật 

(4) Ngƣợc chiều với vật 

(5) Lớn hơn vật 
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Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có tính chất nào? 

A. (1) + (5) 

B. (2) + (3) 

C. (1) + (3) + (5) 

D. (2) + (4) + (5) 

Câu 4. Công thức nào sau đây tính số bội giác của ảnh qua kính hiển vi khi ngắm 

chừng ở vô cực? 

A.    

B.    

C.    

D.  

Câu 5. Một kính hiển vi có tiêu cự của vật kính và thị kính lần lƣợt là f1 = 2 cm và f2 = 

8 cm, khoảng cách giữa hai kính là 26 cm. Một ngƣời có mắt bình thƣờng dùng kính 

này để quan sát các vật ở trạng thái không phải điều tiết. Số bội giác của ảnh bằng: 

A. 25    

B. 40,6   

C. 50  

D. 104 

Câu 6. Một ngƣời chỉ nhìn r  các vật từ 20 cm đến vô cùng, ngƣời này dùng một kính 

hiển vi có tiêu cự của vật kính là f1 = 1,5 cm, để quan sát ảnh của một vật ở trạng thái 

không phải điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính khi đó là 22,5 cm và số bội giác của 

ảnh là 40. Tiêu cự của thị kính bằng: 

A. 4,5 cm   

B. 5 cm   

C. 5,5 cm   

D. 6 cm 

Câu 7. Một ngƣời có mắt bình thƣờng quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính hiển vi ở 

trạng thái không phải điều tiết khi đó vật phải đặt cách vật kính một khoảng bằng 

1 2
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13/12 cm và có số bội giác bằng 75. Biết tiêu của thị kính là 4 cm. Khoảng cách giữa 

hai kính bằng: 

A. 12 cm  

B. 16 cm   

C. 17 cm  

D. 18 cm 

Câu 8. Một ngƣời có mắt bình thƣờng quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính hiển vi ở 

trạng thái không phải điều tiết, khi đó vật đặt cách vật kính một khoảng bằng 1,1 cm và 

có số bội giác bằng 50. Biết tiêu cự của vật kính là 1 cm. Tiêu cự của thị kính bằng: 

A. 3 cm   

B. 4 cm   

C. 5 cm   

D. 6 cm 

Câu 9. Một ngƣời viễn thị chỉ nhìn thấy các vật gần nhất cách mắt 50 cm. Nếu ngƣời 

này và một ngƣời có mắt bình thƣờng cùng dùng một kính hiển vi để quan sát ảnh của 

cùng một vật nhỏ khi ngắm chừng ở vô cực thì số bội giác của hai ảnh sẽ: 

A. bằng nhau 

B. của ngƣời có mắt bình thƣờng lớn gấp 2 lần của ngƣời bị viễn 

C. của ngƣời bị viễn lớn gấp 2 của ngƣời có mắt bình thƣờng 

D. của ngƣời bị viễn lớn gấp  lần của ngƣời có mắt bình thƣờng 

Câu 10. Ngƣời ta dùng kính hiển vi để 

A. quan sát ảnh của các vật nhỏ ở gần vật kính 

B. quan sát ảnh của các vật ở rất xa vật kính 

C. quan sát ảnh của các vật có kích thƣớc lớn ở rất xa vật kính 

D. quan sát ảnh của các vật nhỏ đặt trên tiêu diện vật của vật kính 

 

 

 

  

2
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PHỤ LỤC 13 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 34 

Câu 1. Đặt f1 và f 2 lần lƣợt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Xét 

các biểu thức: 

(1). f1 + f2  

(2). 
  

  
  

(3). 
  

  
 

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào? 

A. Biểu thức (1) 

B. Biểu thức (2) 

C. Biểu thức (3 

D. Biểu thức khác 

Câu 2. Ngƣời ta điều chỉnh kính thiên văn theo cách nào sau đây? 

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch 

chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và r  nhất 

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển thị kính sao 

cho nhìn thấy ảnh của vật to và r  nhất 

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch 

chuyển vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và r  nhất 

D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và r  

nhất 

Câu 3. Một kính thiên văn có tiêu cự của vật kính và thị kính lần lƣợt là f1 và f2. Khi 

ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa hai kính bằng 

A.    

B.   

C.   

D.  
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Câu 4. Ngƣời ta sử dụng kính thiên văn khi 

A. quan sát một con vi trùng  

B. đọc một trang báo 

C. tìm vết nứt trên tƣờng nhà  

D. quan sát một ngôi sao 

Câu 5. Một ngƣời có mắt bình thƣờng muốn dùng một kính thiên văn để quan sát ảnh 

của các vật ở rất xa trong trạng thái không phải điều tiết. Muốn vậy ngƣời đó phải điều 

chỉnh khoảng cách giữa hai kính để: 

A. tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính 

B. tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm ảnh của thị kính 

C. tiêu điểm vật của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính 

D. tiêu điểm vật của vật kính trùng với tiêu điểm ảnh của thị kính 

Câu 6. Để tăng số bội giác của ảnh của một vật qua kính thiên văn ta cần: 

A. tăng tiêu cự của vật kính và giảm tiêu cự của thị kính 

B. giảm tiêu cự của vật kính và thị kính 

C. tăng độ dài quang học của kính 

D. tăng tiêu cự của vật kính và thị kính 

Câu 7. Một ngƣời có mắt bình thƣờng sử dụng kính thiên văn để quan sát ảnh một vật 

ở rất xa trong trạng thái không phải điều tiết. Tiêu cự của vật kính và thị kính là f1 và 

f2. Độ dài quang học của kính trong trƣờng hợp này bằng 

A.   

B.   

C.   

D. 0 

Câu 8. Trên vành thị kính của một kính thiên văn có ghi 10x. Biết số bội giác của ảnh 

khi ngắm chừng ở vô cực là 40. Tìm khoảng cách giữa hai kính khi đó. 

A. 102 cm 

B. 102,5 cm 

C. 103,5 cm 

D. 104 cm 

1 2f f

1 2f f

1 2

1 2

.f f

f f
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Câu 9. Một ngƣời viễn thị có điểm cực cận cách mắt một khoảng bằng 50 cm. Nếu 

ngƣời này và một ngƣời có mắt bình thƣờng cùng dùng một kính thiên văn để quan sát 

ảnh của một vật ở rất xa, trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực thì số bội giác của hai 

ảnh ứng với hai ngƣời sẽ 

A. bằng nhau 

B. ngƣời bị viễn lớn gấp hai ngƣời có mắt bình thƣờng 

C. ngƣời có mắt bình thƣờng lớn gấp hai ngƣời bị viễn 

D. ngƣời bị viễn lớn gấp bốn ngƣời có mắt bình thƣờng 

Câu 10. Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu 

cự ngắn 

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu 

cự ngắn 

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 

ngắn 

D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự 

ngắn 
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PHỤ LỤC 14 

BÀI KIỂM TRA CHƢƠNG VI 

Câu 1. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nƣớc (n = 4/3) dƣới góc tới i nhỏ. Gọi góc 

khúc xạ là r. Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A.      B.  

C.     D.  

Câu 2. Chiếu một tia sáng từ môi trƣờng có chiết suất bằng 2 vào một môi trƣờng có 

chiết suất n dƣới góc tới i = 60
0
. Biết rằng góc khúc xạ chỉ bằng một nửa góc tới. Giá 

trị của n bằng: 

A. 1   B.     C.    D. 4 

Câu 3. Biết chiết suất của nƣớc là 4/3 và của thủy tinh là 1,5. Kết luận nào sau đây là 

sai? 

A. Thủy tinh chiết quang hơn nƣớc 

B. Chiết suất tỉ đối của thủy tinh so với nƣớc là 1,125 

C. Ánh sáng truyền trong thủy tinh nhanh hơn truyền trong nƣớc 

D. Ánh sáng truyền thẳng khi đi từ nƣớc vào thủy tinh 

Câu 4. Một tia sáng đƣợc chiếu từ không khí vào thủy tinh (n = 1,5) dƣới góc tới i. 

Biết rằng tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Giá trị của i gần đúng bằng 

A. 33,7
0
  B. 41,8

0
  C. 48,2

0
  D. 56,3

0
 

Câu 5. Nội dung của định luật khúc xạ ánh sáng cho chúng ta biết 

A. cƣờng độ của tia khúc xạ so với tia tới 

B. vị trí của tia khúc xạ so với tia tới 

C. sự gãy khúc của tia sáng qua mặt phân cách của hai môi trƣờng 

D. ánh sáng có tính thuận nghịch 

Câu 6. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trƣờng có chiết suất n dƣới góc 

tới i nhỏ (i < 5
0
). Dùng công thức tính gần đúng ta tìm đƣợc góc lệch của tia khúc xạ 

so với tia tới là 

A. D = ni     B. D = (n + 1)i  

C. D = (n - 1)i    D. D = i 

4

3
i r

3

4
i r

4
cos cos

3
i r

3
cos cos

4
i r

2

3
2 3
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Câu 7. Hiện tƣợng nào sau đây không liên quan đến khúc xạ ánh sáng? 

A. Chiếc đĩa có cảm giác bị gãy khúc khi cho vào cốc nƣớc 

B. Chậu có cảm giác nông hơn khi đổ đầy nƣớc 

C. Mặt Trời có cảm giác cao hơn khi nhìn từ dƣới nƣớc 

D. Quan sát thấy Mặt Trăng trên hồ 

Câu 8. Một bản thủy tinh mà hai mặt song song với nhau. Chiếu xiên góc từ không khí 

vào bản thủy tinh một tia sáng. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Luôn thu đƣợc tia ló ở mặt bên kia 

B. Tia ló nếu thu đƣợc luôn song song với tia tới ban đầu 

C. Tia ló nếu thu đƣợc bị lệch về phía pháp tuyến của bản tại điểm tới 

D. Đƣờng đi của tia sáng không bị thay đổi nếu ta đặt tia tới trùng với vị trí của tia ló 

ban đầu 

Câu 9. Một tia sáng đƣợc chiếu từ nƣớc (n = 4/3) ra không khí. Muốn tia khúc xạ đi 

gần sát với mặt nƣớc thì góc tới phải xấp xỉ bằng: 

A. 48,6
0
  B. 41,4

0
   C. 37

0
   D. 0

0
 

Câu 10. Một tia sáng đƣợc chiếu từ không khí vào mặt nƣớc. Kết luận nào sau đây là 

đúng? 

A. Chỉ tồn tại tia khúc xạ 

B. Chỉ tồn tại tia phản xạ 

C. Tồn tại đồng thời cả tia khúc xạ và phản xạ 

D. Nếu góc tới đặc biệt thì không tồn tại của tia khúc xạ và phản xạ 

Câu 11. Không thể xảy ra phản xạ toàn phần nếu ánh sáng đƣợc chiếu từ 

A. không khí vào nƣớc   B. thủy tinh vào nƣớc 

C. thủy tinh ra không khí   D. nƣớc vào chân không 

Câu 12. Điều nào sau đây không xảy ra khi có phản xạ toàn phần? 

A. Tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ 

B. Không tồn tại tia khúc xạ 

C. Tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến 

D. Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn 
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Câu 13. Một tia sáng đƣợc chiếu từ không khí vào một môi trƣờng có chiết suất n 

dƣới góc tới i = 45
0
. Biết rằng góc lệch của tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai 

môi trƣờng là D = 15
0
. Giá trị của n bằng: 

A.   B.    C.    D.  

Câu 14. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng có chiết suất  ra không khí. Kết 

luận nào sau đây là đúng? 

A. Nếu góc tới bằng 60
0
 thì góc khúc xạ bằng 30

0
 

B. Nếu góc tới bằng 30
0
 thì góc khúc xạ bằng 60

0
 

C. Nếu góc tới bằng 45
0
 thì góc khúc xạ bằng 30

0
 

D. Nếu góc tới bằng 60
0
 thì góc khúc xạ bằng 45

0
 

Câu 15. Tốc độ của ánh sáng trong một môi trƣờng trong suốt sẽ 

A. tỉ lệ với chiết suất 

B. tỉ lệ với bình phƣơng của chiết suất 

C. tỉ lệ nghịch với chiết suất 

D. tỉ lệ nghịch với bình phƣơng của chiết suất 

Câu 16. Khúc xạ ánh sáng là hiện tƣợng tia sáng khi truyền qua mặt phân cách của hai 

môi trƣờng bị 

A. đổi chiều     

B. gãy khúc 

C. tách thành một chùm phân kì  

D. tách thành một chùm song song 

Câu 17. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trƣờng có chiết suất n dƣới góc 

tới là i. Biết tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Hệ thức nào sau đây là 

đúng? 

A.      B.    

C.      D.  

Câu 18. Khi đổ đầy nƣớc (n = 4/3) vào một chậu hình hộp chữ nhật và quan sát chậu 

theo phƣơng vuông góc với mặt nƣớc ta có cảm giác đáy chậu đƣợc nâng lên 4 cm so 

với khi không có nƣớc. Chiều cao của chậu bằng 

3

2
2 3 6

3

1
tan i

n


1
sin i

n


sin i n tan i n
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A. 16 cm     B. 12 cm    

C. 8 cm     D. 4 cm 

Câu 19. Một sợi cáp quang hình trụ gồm hai phần. Phần l i có chiết suất n1 = 1,8 và 

phần vỏ có chiết suất n2 = 1,4. Một tia sáng truyền trong sợi theo phƣơng hợp với trục 

của sợi một góc . Giá trị của  cần thỏa mãn là 

A.      B.     

C.      D.  

Câu 20. Chiếu 3 tia sáng 1, 2 và 3 từ nƣớc (n = 4/3) ra ngoài không khí dƣới các góc 

tới lần lƣợt là i1, i2 và i3 sao cho: sini1 = 3/4; sini2 = 2/3; sini3 = 4/5. Kết luận nào sau 

đây là đúng? 

A. Chỉ có tia 1 và tia 2 bị phản xạ toàn phần 

B. Chỉ có tia 1 truyền đƣợc ra ngoài không khí 

C. Chỉ có tia 1 và tia 3 bị phản xạ toàn phần 

D. Chỉ có tia 3 bị phản xạ toàn phần 

Câu 21. Một tia sáng đƣợc chiếu từ nƣớc (n1 = 4/3) ra thủy tinh (n2 = 1,5) dƣới góc tới 

i. Để không có tia khúc xạ vào thủy tinh thì điều kiện là 

A.      B.  

C.      D. Luôn tồn tại tia khúc xạ 

Câu 22. Chọn phát biểu đúng 

A. Nƣớc kém chiết quang hơn không khí 

B. Chân không có chiết suất nhỏ nhất 

C. Kim cƣơng có chiết suất lớn nhất 

D. Chiết suất của không khí có thể nhỏ hơn của chân không 

Câu 23. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dƣới góc tới 

bằng 45
0
 thì góc khúc xạ là 30

0
. Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí 

dƣới góc tới i. Để có tia khúc xạ ra ngoài không khí thì i cần thỏa mãn: 

A.      B.     

C.      D.  

Câu 24. Khi tia sáng đi từ môi trƣờng có chiết suất n1 sang môi trƣờng chiết suất n2 > 

n1 thì 

 

051  039 

051  039 

062,7i  062,7i 

062,7i 

045i  045i 

030i  075 
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A. luôn có tia khúc xạ 

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i 

C. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới 

D. nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ 

Câu 25. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng 1 sang môi trƣờng 2 dƣới góc tới i sao 

cho tia khúc xạ đi sát mặt phân cách của hai môi trƣờng. Gọi tốc độ của ánh sáng trong 

hai môi trƣờng lần lƣợt là v1 và v2. Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A.   B.   C.   D.  

Câu 26. Một tia sáng truyền từ không khí vào một môi trƣờng có chiết suất n. Kết luận 

nào sau đây là đúng? 

A. sin của góc khúc xạ tỉ lệ với tích của sin góc tới và chiết suất n 

B. góc khúc xạ tỉ lệ với tích của góc tới và chiết suất n 

C. góc khúc xạ tỉ lệ với góc tới và tỉ lệ nghịch với chiết suất n 

D. sin của góc khúc xạ tỉ lệ với sin góc tới và tỉ lệ nghịch với chiết suất n 

Câu 27. Điều kiện cần để xảy ra phản xạ toàn phần là ánh sáng phải đƣợc chiếu từ 

A. một môi trƣờng chiết quang hơn ra không khí 

B. một môi trƣờng chiết quang hơn ra môi trƣờng kém chiết quang hơn 

C. một môi trƣờng kém chiết quang sang môi trƣờng chiết quang hơn 

D. một trong hai môi trƣờng phải là chân không 

Câu 28. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng 1 sang môi trƣờng 2 dƣới góc tới i và 

góc khúc xạ r. Chiết suất tỉ đối của môi trƣờng 2 so với 1 luôn 

A. tỉ lệ với sin góc tới và tỉ lệ nghịch với sin góc khúc xạ 

B. tỉ lệ với sin góc khúc xạ và tỉ lệ nghịch với sin góc tới 

C. tỉ lệ với góc tới và tỉ lệ nghịch với góc khúc xạ 

D. không phụ thuộc vào góc tới và góc khúc xạ 

Câu 29. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng 1 sang môi trƣờng 2 dƣới góc tới i và 

góc khúc xạ r. Gọi v1 và v2 là tốc độ của ánh sáng trong hai môi trƣờng. Kết luận nào 

sau đây là đúng 

A. Nếu v1 > v2 thì i > r     B. Nếu v1 > v2 thì i < r 

C. Nếu v1 > v2 thì i = r     D. Nếu v1 < v2 thì i = r 
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Câu 30. Một tia sáng đƣợc chiếu từ môi trƣờng 1 có chiết suất n1 sang môi trƣờng 2 có 

chiết suất n2 < n1 dƣới góc tới i. Để xảy ra phản xạ toàn phần thì góc tới phải thỏa mãn 

điều kiện nào sau đây? 

A.   B.   C.   D.  
1

2

sin
n

i
n
 2

1

sin
n

i
n


2

1
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n


1

1
sin i

n
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PHỤ LỤC 15 

BÀI KIỂM TRA CHƢƠNG VII 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Một tia sáng đƣợc chiếu vào mặt bên này của lăng kính để đƣợc tia ló ở mặt 

bên kia. Nếu tăng góc tới thì tia ló có xu hƣớng bị 

A. lệch thêm về phía đáy    

B. bớt lệch hơn về phía đáy 

C. có phƣơng không đổi so với đáy 

D. có phƣơng song song với đáy 

Câu 2. Chiếu một tia sáng đến mặt bên này của lăng kính để thu đƣợc tia ló ở mặt bên 

kia. Góc lệch của tia ló so với tia tới không phụ thuộc vào 

A. chiết suất của lăng kính    

B. góc chiết quang của lăng kính 

C. giá trị của góc tới       

D. vị trí của điểm tới 

Câu 3. Một tia sáng đƣợc chiếu vào một thấu kính phân kì. Muốn tia ló có cùng 

phƣơng với tia tới thì tia tới phải 

A. song song với trục chính     

B. đi qua tiêu điểm chính vật 

C. đi qua tiêu điểm chính ảnh    

D. đi qua quang tâm 

Câu 4. Một nguồn sáng điểm S đƣợc đặt trong khoảng OF của một thấu kính hội tụ. 

Chùm tia ló do chùm tia tới từ S phát ra qua thấu kính sẽ là một chùm 

A. song song 

B. hội tụ 

C. phân kì 

D. các tia tới nằm phía trên trục chính cho chùm phân kì, các tia tới nằm dƣới trục 

chính cho chùm hội tụ 
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Câu 5. Một vật thật AB nằm trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu 

kính cho ảnh cao bằng vật. Kết luận nào sau đây về ảnh và thấu kính là đúng? 

A. ảnh thật, thấu kính hội tụ     

B. ảnh ảo, thấu kính hội tụ 

C. ảnh ảo, thấu kính phân kì     

D. ảnh thật, thấu kính phân kì 

Câu 6. Vật thật tạo ảnh qua một thấu kính phân kì. Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. ảnh luôn nhỏ hơn vật 

B. vật phải nằm trong khoảng OF 

C. ảnh luôn nằm trƣớc thấu kính 

D. vật và ảnh cùng chiều với nhau 

Câu 7. Một ngƣời bình thƣờng sử dụng kính thiên văn để quan sát ảnh của Mặt Trăng 

ở trạng thái không điều tiết. Biết khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của ảnh lần 

lƣợt là 164 cm và 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lƣợt bằng 

A. 160 cm và 10 cm   

B. 16 cm và 4 cm 

C. 160 cm và 4 cm       

D. 100 cm và 5 cm 

Câu 8. Bộ phận nào sau đây của mắt đóng vai trò nhƣ một thấu kính hội tụ? 

A. Con ngƣơi          

B. Màng lƣới 

C. Thể thủy tinh         

D. Giác mạc 

Câu 9. Số bội giác của ảnh qua kính lúp không phụ thuộc vào 

A. đặc điểm của mắt       

B. khoảng cách từ kính đến mắt 

C. khoảng cách từ vật đến kính   

D. kích thƣớc của vật 

Câu 10. Một ngƣời viễn thị đặt mắt sát kính lúp để quan sát ảnh của một vật nhỏ. Mắt 

ngắm chừng ở vô cực. Nếu ngƣời đó giữ nguyên vị trí của vật và kính rồi dịch chuyển 

mắt ra xa kính thì số bội giác của ảnh sẽ 



 P41 

A. không đổi         

B. giảm dần 

C. tăng lên           

D. ban đầu tăng sau đó giảm 

Câu 11. Năng suất phân li của mắt là 

A. kích thƣớc nhỏ nhất của vật mà mắt còn phân biệt đƣợc 

B. khoảng cách gần nhất đặt vật mà mắt còn phân biệt đƣợc 

C. độ nét nhỏ nhất của vật mà mắt còn phân biệt đƣợc 

D. góc trông nhỏ nhất của vật mà mắt còn phân biệt đƣợc 

Câu 12. Để quan sát ảnh của một vật rất nhỏ ngƣời ta sử dụng 

A. kíp lúp           

B. kính hiển vi 

C. kính thiên văn        

D. ống nhòm 

Câu 13. Một lăng kính có góc chiết quang là góc nhỏ (A < 10
0
). Chiếu đến mặt bên 

của lăng kính một tia tới với góc tới cũng là góc nhỏ. Công thức nào sau đây không 

đúng? 

A. i1 - i2 = n(r1 - r2)       

B. i1 + i2 = n(r1 + r2) 

C. D = (n - 1)A       

D. A = n(r1 + r2) 

Câu 14. Mắt quan sát đƣợc ảnh của các vật ở các vị trí khác nhau là do 

A. khoảng cách từ quang tâm của mắt đến màng lƣới thay đổi đƣợc 

B. tiêu cự của mắt thay đổi đƣợc 

C. đƣờng kính của con ngƣơi thay đổi đƣợc 

D. điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt thay đổi đƣợc 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm). Một ngƣời bình thƣờng sử dụng kính hiển vi để quan sát ảnh của 

một vật nhỏ ở trạng thái không phải điều tiết. Biết tiêu cự của vật kính và thị kính lần 

lƣợt là f1 = 1 cm và f2 = 5 cm. Số bội giác của ảnh khi này là G = 100. Tìm khoảng 

cách giữa hai kính và khoảng cách từ vật đến vật kính. (ĐS: 26 cm; 1,05 cm) 
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Bài 2. (1,5 điểm). Vật thật AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một 

thấu kính hội tụ cho ảnh r  nét của vật trên màn đặt cách vật 90 cm, ảnh cao bằng 1/2 

vật. 

a) Tìm tiêu cự của thấu kính. (ĐS: 20 cm) 

b) Nếu giữ vật và màn cố định, dịch chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn. 

Chứng minh rằng có thể tìm thấy một vị trí khác của thấu kính cho ảnh r  nét của vật 

trên màn. Tìm số phóng đại của ảnh này. (ĐS: -2) 
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PHỤ LỤC 16 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

BÀI 26 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

A A B D B B B C A D 

BÀI 27 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

D C D A C D A C A C 

BÀI 28 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

C D A B D D A C B D 

BÀI 29 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

B A B C A B B B C A 

BÀI 30 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

B C A B C B A B D C 

BÀI 31 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

C A C D B A B C D B 

BÀI 32 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

A A A C B A C D B B 
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BÀI 33 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

D D D A A D C C C A 

BÀI 34 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

B A B D A A D B B C 

KIỂM TRA CHƢƠNG VI 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 
Câu 

10 

A C C D B C D C C C 

Câu 

11 

Câu 

12 

Câu 

13 

Câu 

14 

Câu 

15 

Câu 

16 

Câu 

17 

Câu 

18 

Câu 

19 

Câu 

20 

A A B B C B D A D C 

Câu 

21 

Câu 

22 

Câu 

23 

Câu 

24 

Câu 

25 

Câu 

26 

Câu 

27 

Câu 

28 

Câu 

29 

Câu 

30 

D B A A C D B D A B 
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PHỤ LỤC 17 

GIÁO ÁN BÀI KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 

 

I- Mục tiêu dạy học 

1. Kiến thức 

- Hiểu đƣợc hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng (1) 

- Phát biểu đƣợc định nghĩa hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng (2) 

- Nhận biết đƣợc trƣờng học giới hạn i = 0
0
 (3) 

- Phát biểu đƣợc định luật khúc xạ ánh sáng (4) 

- Trình bày đƣợc các khái niệm chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối (5) 

- Viết đƣợc hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối (6) 

- Viết và vận dụng các công thức của định luật khúc xạ ánh sáng (7) 

2. Kĩ năng 

- Nêu đƣợc các phƣơng án và tiến hành thí nghiệm (8) 

- Vận dụng các kiến thức để giải đƣợc các bài tập cơ bản có liên quan (9) 

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp thông qua thí nghiệm (10) 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT để TH, tự tham khảo tài liệu (11) 

3. Thái độ 

- Trung thực, khách quan trong nghiên cứu khoa học (12) 

- Có ý thức giữ gìn dụng cụ thí nghiệm (13) 

- Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài (14) 

4. Định hướng năng lực hình thành 

 4.1. Năng lực chung 

- NLTH 

+ Xác định mục tiêu học tập 

(15) 

(15-1) 

+ Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập (15-2) 

+ Thực hiện kế hoạch học tập (15-3) 

+ Đánh giá, điều chỉnh việc học 

 - NL hợp tác 

- NL giải quyết vấn đề 

(15-4) 

(16) 

(17) 

 4.2. Năng lực đặc thù 
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- NL tin học 

- NL tính toán 

- NL chuyên biệt môn Vật lí  

+ Nhận thức vật lí 

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dƣới góc độ vật lí 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

(18) 

(19) 

(20) 

(20-1) 

(20-2) 

(20-3) 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Thí nghiệm hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng (21) 

- Trang web: bài giảng “Khúc xạ ánh sáng”, bài tập online cuối bài, các 

tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung của bài 

(22) 

- Sau mỗi bài học, có bài kiểm tra qua bài mới, mỗi bài khoảng 3 -5 câu 

hỏi, làm trong vòng 5 phút. Nếu quá thời gian hoặc làm sai quá 3 câu. học 

sinh đó phải học lại bài đó để mới qua đƣợc bài học mới. Trƣớc giờ lên lớp, 

GV đăng nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học và quản lý xem 

những học sinh nào thực hiện yêu cầu của GV ở trên lớp, và đạt với số điểm 

bao nhiêu, từ đó điều chỉnh nội dung câu hỏi và PPDH. Xem những học sinh 

nào nêu các thắc mắc, các câu hỏi trên diễn đàn,... 

(23) 

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Tự ôn tập nội dung liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng đã học ở lớp 9. (24) 

- TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: đăng nhập vào 

trang Vatly-blearning Quang hình học để tham khảo các ví dụ về quang học; 

chuẩn bị một số thí nghiệm đơn giản về hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng 

(25) 

III- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 

1. Mô tả hình thức dạy học và hoạt động tự học các hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động Hình thức dạy học Hoạt đông tự học 

Thí nghiệm hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng DH giáp mặt TH ở lớp 

Tìm hiểu định luật khúc xạ ánh sáng DH giáp mặt TH ở lớp 

Tìm hiểu chiết suất của môi trƣờng DH giáp mặt TH ở lớp 

Tìm hiểu tính thuận nghịch của sự truyền 

ánh sáng 

DH giáp mặt TH ở lớp 

Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà DH giáp mặt 

DH trực tuyến 

TH ở lớp 

TH trực tuyến 
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2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

 Hoạt động 1: Thí nghiệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng (13 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Chuẩn bị một số thí nghiệm về hiện tƣợng 

khúc xạ ánh sáng: Trình chiếu một số hình 

ảnh, video… Tiến hành làm thí nghiệm biểu 

diễn ở lớp, gợi ý cho HS trả lời đƣợc hiện 

tƣợng khúc xạ ánh sáng là gì? 

(hình ảnh hoặc video trình chiếu) 

- Quan sát thí nghiệm và trả lời 

hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng.  

 Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật khúc xạ ánh sáng (15 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Vẽ hình 26.2 trang 162 SGK, và giải thích 

các quy ƣớc trong hình vẽ. 

- Tiến hành thí nghiệm khúc xạ ánh sáng: 

Gọi đại diện mỗi bàn 1 HS lên tiến hành và 

ghi kết quả vào bảng 26.1. 

- Trình chiếu thí nghiệm cho HS quan sát 

(đối với những HS không trực tiếp thí 

nghiệm và những HS có vị trí ngồi cách xa, 

không quan sát đƣợc thí nghiệm) 

(hình ảnh hoặc video trình chiếu) 

- Yêu cầu HS nhận xét về sự thay đổi của 

góc khúc xạ r khi tăng góc tới i. 

- Tính tỉ số giữa sin (góc tới) và sin (góc 

khúc xạ) trong một số trƣờng hợp. 

 - Giới thiệu định luật khúc xạ. 

- Quan sát và ghi chép. 

 

- Quan sát và tiến hành thí nghiệm 

theo yêu cầu của GV. 

 

- Quan sát lại thí nghiệm qua slide 

trình chiếu. 

 

 

 

- Nêu nhận xét về sự thay đổi góc 

khúc xạ r khi tăng góc tới i. 

- Tính toán và nêu nhận xét. 

 

- Ghi nhận 

Hoạt động 3: Tìm hiểu chiết suất của môi trường (7 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Giới thiệu khái niệm chiết suất tỉ đối. 

- Hƣớng dẫn để HS phân tích đƣợc các 

trƣờng hợp n21 và đƣa ra các định nghĩa môi 

trƣờng chiết quang hơn và chiết quang kém. 

- Ghi nhận khái niệm. 

- Phân tích đƣợc các trƣờng hợp 

n21 và đƣa ra các định nghĩa môi 

trƣờng chiết quang hơn và chiết 
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- Giới thiệu khái niệm chiết suất tuyệt đối. 

- Nêu biểu thức liên hệ giữa chiết suất tuyệt 

đối và chiết suất tỉ đối. 

- Nêu biểu thức liên hệ giữa chiết suất môi 

trƣờng và vận tốc ánh sáng. 

 

- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của chiết suất tuyệt 

đối. 

- Yêu cầu HS viết biểu thức định luật khúc xạ 

dƣới dạng khác. 

 - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi C1, C2 và 

C3. 

quang kém. 

- Ghi nhận khái niệm. 

- Ghi nhận mối liên hệ giữa chiết 

suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối. 

- Ghi nhận mối liên hệ giữa chiết 

suất môi trƣờng và vận tốc ánh 

sáng. 

- Nêu ý nghĩa của chiết suất tuyệt 

đối. 

 - Viết biểu thức định luật khúc xạ 

dƣới dạng khác. 

- Trả lời các câu hỏi C1, C2 và C3. 

 Hoạt động 4: Tìm hiểu tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng (5 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Thực hiện thí nghiệm minh họa nguyên lý 

thuận nghịch. 

- Yêu cầu HS nhận xét đƣờng đi của tia sáng, 

sau đó phát biểu nguyên lý thuận nghịch của 

sự truyền ánh sáng. 

- Yêu cầu HS chứng minh công thức (26.5) 

- Quan sát thí nghiệm. 

 

- Nhận xét đƣờng đi của tia sáng, 

ghi nhận nguyên lý thuận nghịch 

của sự truyền ánh sáng. 

- Chứng minh công thức (26.5). 

Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

- Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập trang 

166, 167 SGK; 26.8, 26.9 SBT. 

- Đăng nhập vào trang Vatly-blearning 

Quang hình học, để học lại bài học và làm 

các bài tập cuối bài Khúc xạ ánh sáng, xem 

trƣớc bài giảng Phản xạ toàn phần  

-Tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

- Ghi các bài tập về nhà. 

 

 

- TH theo yêu cầu của GV. 
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IV- Dự kiến nội dung ghi bảng 

Tiết 51: KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 

I. Sự khúc xạ ánh sáng 

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

Khúc xạ ánh sáng là hiện tƣợng lệch phƣơng (gãy) của các tia sáng khi truyền 

xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trƣờng trong suốt khác nhau. 

2. Định luật khúc xạ ánh sáng 

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía 

bên kia pháp tuyến so với tia tới. 

+ Với hai môi trƣờng trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sin i) và sin góc 

khúc xạ (sin r) luôn luôn không đổi: 

= h ng số 

II. Chiết suất của môi trƣờng 

1. Chiết suất tỉ đối 

Tỉ số không đổi  trong hiện tƣợng khúc xạ đƣợc gọi là chiết suất tỉ đối n21 

của môi trƣờng 2 (chứa tia khúc xạ) đối với môi trƣờng 1 (chứa tia tới): 

= n21 

+ Nếu n21 > 1 thì r < i: Tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn: môi trƣờng 2 

chiết quang hơn môi trƣờng 1. 

+ Nếu n21 < 1 thì r > i : Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn: môi trƣờng 2 chiết 

quang kém môi trƣờng 1. 

2. Chiết suất tuyệt đối 

Chiết suất tuyệt đối của một môi trƣờng là chiết suất tỉ đối của môi trƣờng đó đối 

với chân không. 

Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối: 

n21 =  

  

r

i

sin

sin

r

i

sin

sin

r

i

sin

sin

1

2

n

n
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Liên hệ giữa chiết suất và vận tốc truyền của ánh sáng trong các môi trƣờng: 

=  

n =  

Công thức của định luật khúc xạ có thể viết dƣới dạng đối xứng: 

n1 sini = n2 sinr 

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng 

Ánh sáng truyền đi theo đƣờng nào thì cũng truyền ngƣợc lại theo đƣờng đó. 

Từ tính thuận nghịch ta suy ra: n12 =  

1

2

n

n

2

1

v

v

v

c

21

1

n
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PHỤ LỤC 18 

GIÁO ÁN BÀI PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 

I- Mục tiêu dạy học 

1. Kiến thức 

- Phát biểu đƣợc định nghĩa phản xạ toàn phần (1) 

- Nêu đƣợc điều kiện để có phản xạ toàn phần (2) 

- Giải thích đƣợc một số hiện tƣợng liên quan đến phản xạ toàn phần  (3) 

- Giải thích đƣợc vì sao khi góc tới lớn hơn góc giới hạn thì không còn 

tia khúc xạ bằng lý thuyết 

(4) 

- Hiểu đƣợc các ứng dụng của hiện tƣợng phản xạ toàn phần (5) 

- Viết đƣợc biểu thức góc tới hạn của phản xạ toàn phần (6) 

- Trình bày đƣợc ứng dụng của hiện tƣợng phản xạ tòan phần (7) 

2. Kĩ năng 

- Nêu đƣợc các phƣơng án và tiến hành thí nghiệm (8) 

- Giải các bài tập về phản xạ toàn phần (9) 

- Tìm đƣợc góc tới hạn (10) 

- Liên hệ vào thực tiễn giải thích các hiện tƣợng tự nhiên (11) 

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp thông qua thí nghiệm (12) 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT để TH, tự tham khảo tài liệu (13) 

- Rèn luyện kĩ năng kiểm tra tự đánh giá trực tuyến (14) 

3. Thái độ 

- Trung thực, khách quan trong nghiên cứu khoa học (15) 

- Có ý thức giữ gìn dụng cụ thí nghiệm (16) 

- Có ý thức bảo vệ an toàn cho hệ thống cáp quang (17) 

- Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài (18) 

4. Định hướng năng lực hình thành 

 4.1. Năng lực chung 

- NLTH 

+ Xác định mục tiêu học tập 

(19) 

(19-1) 

+ Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập (19-2) 

+ Thực hiện kế hoạch học tập (19-3) 
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+ Đánh giá, điều chỉnh việc học 

 - NL hợp tác 

- NL giải quyết vấn đề 

(19-4) 

(20) 

(21) 

 4.2. Năng lực đặc thù 

- NL tin học 

- NL tính toán 

- NL chuyên biệt môn Vật lí  

+ Nhận thức vật lí 

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dƣới góc độ vật lí 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

(22) 

(23) 

(24) 

(24-1) 

(24-2) 

(24-3) 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Thí nghiệm hiện tƣợng phản xạ toàn phần (25) 

- Đƣa bài giảng lên trang Vatly-blearning Quang hình học; đƣa bài 

kiểm tra cuối bài học; các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung của phần 

quang hình 

(26) 

- Sau mỗi bài học, có bài kiểm tra qua bài mới, mỗi bài khoảng 3 -5 câu 

hỏi, làm trong vòng 5 phút. Nếu quá thời gian hoặc làm sai quá 3 câu. HS đó 

phải học lại bài đó để mới qua đƣợc bài học mới. Trƣớc giờ lên lớp, GV đăng 

nhập vào trang Vatly-blearning Quang hình học và quản lý xem những HS 

nào thực hiện yêu cầu của GV ở trên lớp, và đạt với số điểm bao nhiêu, từ đó 

điều chỉnh nội dung câu hỏi và PPDH. Xem những HS nào nêu các thắc mắc, 

các câu hỏi trên diễn đàn,... 

(27) 

2. Chuẩn bị của học sinh 

- TH trƣớc các phần mà GV yêu cầu: xem lại bài hiện tƣợng Khúc xạ 

và tự làm các bài kiểm tra chuẩn bị cho học bài mới, xem thí nghiệm phản xạ 

toàn phần 

(28) 
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III- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động Hình thức dạy học Hoạt đông tự học 

Thí nghiệm hiện tƣợng phản xạ toàn 

phần 

DH trực tuyến 

DH giáp mặt 

TH trực tuyến 

TH ở lớp 

Tìm hiểu hiện tƣợng phản xạ toàn phần DH trực tuyến 

DH giáp mặt 

TH trực tuyến 

TH ở lớp 

Tìm hiểu ứng dụng của phản xạ toàn 

phần 

DH trực truyến 

DH giáp mặt 

TH trực tuyến 

TH ở lớp 

Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà DH giáp mặt 

DH trực tuyến 

TH ở lớp 

TH trực tuyến 

 2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

 Hoạt động 1: Thí nghiệm hiện tượng phản xạ toàn phần (20 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu 2 

HS lên tiến hành thí nghiệm (ở bài học trƣớc, 

GV đã yêu cầu HS về nhà, truy cập vào trang 

vatly-blearning.net để xem trƣớc thí nghiệm 

về hiện tƣợng phản xạ toàn phần). 

 

 

 

- Cho HS chiếu ánh sáng từ môi trƣờng không 

khí vào thủy tinh và nhận xét xem tại điểm tới 

ngoài tia tới ra còn có những tia sáng nào? 

- Vậy làm thế nào để xuất hiện hai loại tia nhƣ 

thí nghiệm đã đƣợc xem? Yêu cầu các em làm 

thí nghiệm và cho biết xem việc chiếu ánh 

sáng nhƣ thế là chiếu từ môi trƣờng nào vào 

môi trƣờng nào? 

- Tiến hành thí nghiệm với các góc tới ban 

đầu bằng 0 sau đó tăng góc tới dần, và nhận 

xét độ sáng của hai tia khúc xạ và phàn xạ.  

- Trƣớc khi lên lớp học bài này, 

HS đã đƣợc GV yêu cầu xem trƣớc 

thí nghiệm phản xạ toàn phần nên 

HS có thể tiến hành thí nghiệm 

đƣợc. Điều kiện để các em xem 

đƣợc thí nghiệm này là các em 

phải hoàn thành bài kiểm tra ở bài 

học trƣớc với số câu trả lời đúng là 

tối thiểu là 3/5. 

- Chỉ có tia khúc xạ 

 

- HS trả lời và tiến hành làm thí 

nghiệm.  

 

 

- Nhận xét cƣờng độ sáng của tia 

khúc xạ và phản xạ. 
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 Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng phản xạ toàn phần (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Phân tích và cùng HS tìm công thức tính sin 

igh. Dùng lý thuyết để chứng minh vì sao thực 

tế lại không còn tồn tại tia khúc xạ khi góc tới 

i=igh. 

 

- Yêu cầu HS trả lời khái niệm về hiện tƣợng 

phản xạ toàn phần và điều kiện để có phản xạ 

toàn phần và trình chiếu slide về khái niệm 

hiện tƣợng phản xạ toàn phần. 

- Đã xem nhƣng có nhiều khả năng 

các em không nhớ nếu không có sự 

hƣớng dẫn của giáo viên có thế có 

nhiều nguyên nhân: do GV không 

yêu cầu xem phần này hoặc kiến 

thức mới, khó đối với mức độ nhận 

thức của các em. 

HS nêu khái niệm hiện tƣợng phản 

xạ toàn phần. 

   Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng của phản xạ toàn phần (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Yêu cầu HS về nhà truy cập địa chỉ trang 

Vatly-blearning Quang hình học: vatly-

blearning.net để tìm hiểu cấu tạo của cáp 

quang, lăng kính phản xạ toàn phần. 

 

- GV giải thích bằng lời kèm hình ảnh minh 

họa và clip các hiện tƣợng liên quan đến hiện 

tƣợng phản xạ toàn phần giúp các em hiểu và 

ghi nhớ đƣợc các kiến thức vừa học. 

  Về nhà đăng nhập và TH với 

phần này, mặc dù sẽ không kiểm 

tra trên lớp, nhƣng để TH trƣớc 

một số phần ở bài học tiếp theo thì 

HS phải làm đƣợc bài kiểm tra qua 

bài mới với số câu trả lời đúng tối 

thiểu là 3/5. Do đó, HS phải xem 

kĩ phần này vì câu hỏi kiểm tra có 

liên quan đến nội dung này. 

 Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố và giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Hƣớng dẫn cho HS đăng nhập trang Vatly-

blearning Quang hình học để TH phần "Ứng 

dụng của hiện tƣợng phản xạ toàn phần" 

 - Giao bài tập về nhà trong SGK, sách bài tập, 

các TLTK và trong trang Vatly-blearning 

Quang hình học. 

- Làm bài tập 

 

 

- Ghi vào vở các nhiệm vụ đƣợc 

giao. 
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IV- Dự kiến nội dung ghi bảng 

Tiết 53: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 

I. Sự truyền ánh sáng vào môi trƣờng chiết quang kém hơn 

1. Thí nghiệm 

Góc tới i Chùm tia khúc xạ Chùm tia phản xạ
 

Nhỏ 
- Lệch xa pháp tuyến (so với tia tới) 

- Rất sáng 

 

- Rất mờ 

i = igh 

- Gần nhƣ sát mặt phân cách 

- Rất mờ 

 

- Rất sáng 

i > igh - Không còn - Rất sáng 

2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần 

+ Vì n1 > n2 => r > i 

+ Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 90
0
 thì i đạt giá trị igh 

gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần. 

+ sin igh =  

+ Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng 

bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó là hiện tƣợng phản xạ toàn phần. 

II. Hiện tƣợng phản xạ toàn phần 

1. Định nghĩa 

Phản xạ toàn phần là hiện tƣợng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân 

cách giữa hai môi trƣờng trong suốt. 

2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần 

+ Ánh sáng truyền từ một môi trƣờng tới một môi trƣờng chiết quang kém hơn.+ 

i  igh. 

III. Cáp quang 

1. Cấu tạo 

- Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một sợi dây trong suốt có tính dẫn 

sáng nhờ phản xạ toàn phần. 

- Sợi quang gồm có phần chính sau: 

+ Phần lỏi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất lớn (n1). 

1

2

n

n
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+ Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất n2 < n1. 

+ Ngoài cùng là một lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp có độ bền và độ 

dai cơ học. 

2. Công d ng 

- Cáp quang đƣợc ứng dụng vào việc truyền thông tin với các ƣu điểm: 

+ Dung lƣợng tín hiệu lớn. 

+ Không bị nhiễu bở các bức xạ điện từ bên ngoài. 

+ Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện). 

- Cáp quang còn đƣợc dùng để nội soi trong y học. 
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PHỤ LỤC 19 

GIÁO ÁN BÀI LĂNG KÍNH 

I- Mục tiêu bài dạy 

1. Kiến thức 

- Phát biểu đƣợc định nghĩa lăng kính (1) 

- Hiểu đƣợc cấu tạo của lăng kính (2) 

- Phân biệt đƣợc góc chiết quang A và góc lệch D của lăng kính (3) 

- Trình bày đƣợc hai tác dụng của lăng kính (4) 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích hiện tƣợng tia sáng bị 

lệch về phía đáy lăng kính 

(5) 

- Viết và vận dụng các công thức của định luật khúc xạ ánh sáng (6) 

2. Kĩ năng 

- Vẽ đƣợc đƣờng đi của tia sáng qua lăng kính (7) 

- Vận dụng các công thức lăng kính để giải các bài tập có liên quan (8) 

- Giải các bài tập về lăng kính (9) 

- Rèn luyện kĩ năng CNTT để tìm kiếm tài liệu (10) 

- Rèn luyện kĩ năng kiểm tra tự đánh giá trực tuyến (11) 

- Rèn luyện kĩ năng xây dựng túi hồ sơ học tập điện tử (12) 

3. Thái độ 

- Trung thực, khách quan trong nghiên cứu khoa học (13) 

- Có ý thức giữ gìn dụng cụ thí nghiệm (14) 

- Có ý thức bảo vệ an toàn cho hệ thống cáp quang (15) 

- Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài (16) 

4. Định hướng năng lực hình thành 

 4.1. Năng lực chung 

- NLTH 

+ Xác định mục tiêu học tập 

(17) 

(17-1) 

+ Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập (17-2) 

+ Thực hiện kế hoạch học tập (17-3) 

+ Đánh giá, điều chỉnh việc học 

 - NL hợp tác 

(17-4) 

(18) 
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- NL giải quyết vấn đề (19) 

 4.2. Năng lực đặc thù 

- NL tin học 

- NL tính toán 

- NL chuyên biệt môn Vật lí  

+ Nhận thức vật lí 

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dƣới góc độ vật lí 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

(20) 

(21) 

(22) 

(22-1) 

(22-2) 

(22-3) 

II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Đƣa bài giảng lên trang Vatly-blearning Quang hình học (23) 

- Kiểm tra xem những HS nào đã đăng nhập và TH ở nhà theo yêu cầu 

ở tiết trƣớc 

(24) 

- Một số lăng kính (25) 

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Làm các bài tập Phản xạ toàn phần (26) 

- Xem trƣớc nội dung bài giảng Lăng kính trên trang Vatly-blearning 

Quang hình học 

(27) 

III- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động Hình thức dạy học Hoạt đông tự học  

Cấu tạo của lăng kính DH giáp mặt TH ở lớp 

Đƣờng truyền của tia sáng qua lăng kính DH giáp mặt TH ở lớp 

Các công thức lăng kính DH giáp mặt TH ở lớp 

Điều kiện để có tia ló ở mặt AC của lăng 

kính 
DH giáp mặt TH ở lớp 

Công dụng của lăng kính DH trực tuyến TH trực tuyến 

Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà DH giáp mặt 

DH trực tuyến 

TH ở lớp 

TH trực tuyến 
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 2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

 Hoạt động 1: Cấu tạo của lăng kính (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Trình chiếu slide cấu tạo lăng kính cho HS 

quan sát lăng kính, đồng thời giới thiệu một 

số lăng kính để HS xem. Yêu cầu HS định 

nghĩa lăng kính. 

- GV nêu vấn đề yêu cầu HS trả lời về góc 

chiết quang và chiết suất của chất làm lăng 

kính (gọi chung là chiết suất của lăng kính). 

- Lăng kính đƣợc đặc trƣng bởi: 

+ Góc chiết quang A 

+ Chiết suất n 

- Quan sát lăng kính thật và hình ảnh 

trên máy tính. 

- Lăng kính là khối chất trong suốt, 

có hình lăng trụ tam giác. 

- HS nghiên cứu trả lời: Góc chiết 

quang A và chiết suất của nó. 

 Hoạt động 2: Đường truyền của tia sáng qua lăng kính (12 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- GV yêu cầu HS nhận định về đƣờng đi của 

tia sáng dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng. 

 

- Trình chiếu slide về đƣờng đi của tia sáng 

qua lăng kính cho HS quan sát. 

 

- HS nghiên cứu và vẽ đƣờng đi của 

tia sáng khi khúc xạ qua 2 lần mặt 

bên của lăng kính. 

- HS quan sát thí nghiệm mô phỏng 

về đƣờng đi của tia sáng quan lăng 

kính tự rút ra kết luận. 

 Hoạt động 3: Các công thức lăng kính (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV hƣớng dẫn cho HS dựa vào định luật 

khúc xạ ánh sáng, tìm mối quan hệ giữa góc 

tới, góc khúc xạ ở mỗi mặt bên của lăng kính 

và với góc lệch giữa tia tới và tia ló. 

 

HS thảo luận theo nhóm, vận dụng 

và tìm công thức. 
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 Hoạt động 4: Điều kiện để có tia ló ở mặt AC của lăng kính (5 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV tổ chức hƣớng dẫn cho HS thảo luận và 

định hƣớng cho HS trả lời đúng đáp án. 

HS thảo luận theo nhóm để tìm ra 

câu trả lời cho bài toán: 

 Điều kiện để có tia ló ra khỏi lăng 

kính tại mặt AC. Để có tia ló trên 

AC thì :        

(? : Dấu bằng vẫn có tia khúc xạ_ 

nó là là mặt lăng kính) 

Với        
 

 
      

    Hoạt động 5: Công dụng của lăng kính (3 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV đăng nhập vào trang Vatly-blearning 

Quang hình học đề HS có thể TH trên lớp 

phần Công dụng của lăng kính, tổ chức cho 

HS thảo luận và tự tiếp thu kiến thức tại lớp. 

HS quan sát, TH tự nghiên cứu và 

thảo luận trong nhóm đƣa ra câu trả 

lời cho các câu hỏi định hƣớng của 

GV. 

  Hoạt động 6: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Cho HS tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

 

- Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập trong 

SGK và TLTK, Bài tập trực tuyến trong trang 

Vatly-blearning Quang hình học 

- Xem trƣớc bài giảng Thấu kính mỏng, tìm 

hiểu phần quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, 

đƣờng truyền tia sáng qua thấu kính 

- Tóm tắt những kiến thức cơ bản. 

- Ghi bài tập về nhà. 

 

 

- Muốn xem đƣợc bài học Thấu 

kính mỏng, HS phải làm bài kiểm 

tra qua bài Lăng kính với số caai trả 

lời đúng là 3/5. 
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IV- Dự kiến nội dung ghi bảng 

Chƣơng VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG  

Tiết : LĂNG KÍNH 

I. Cấu tạo lăng kính  

 Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, 

thƣờng có dạng lăng trụ tam giác. 

 Một lăng kính đƣợc đặc trƣng bởi: 

+ Góc chiết quang A;  

+ Chiết suất n; 

II. Đƣờng đi của tia sáng qua lăng kính 

1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng 

Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng 

đơn sắc khác nhau, đó là sự tán sắc ánh sáng. 

2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính 

Chiếu đến mặt bên của lăng kính một chùm sáng hẹp đơn sắc SI. 

- Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến (lệch về phía đáy của lăng kính); 

- Tại J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến (lệch về phía đáy của lăng kính); 

 > Tia ló ra khỏi lăng kính bao giờ cũng lệch về phía đáy so với tia tới. 

Ta có:           ̂  (              )̂  

III. Các công thức của lăng kính 

sin i1 = n.sin r1; A = r1 + r2 

sin i2 = n.sin r2; D = i1 + i2 - A 

IV. Công dụng của lăng kính 

Lăng kính có nhiều ứng dụng trong khoa học và kĩ thuật. 

1. Máy quang phổ 

Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. 

Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn 

sắc, nhờ đó xác định đƣợc cấu tạo của nguồn sáng. 

2. Lăng kính phản xạ toàn phần 

Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam 

giác vuông cân. 

Lăng kính phản xạ toàn phần đƣợc sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, 

máy ảnh…). 

A 

Mặt bên Mặt bên 

Mặt đáy 

n 
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PHỤ LỤC 20 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG VATLY-BLEARNING.NET 

 

User vatly-blearning 

Password Vatly-blearning@86 
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M: 36 

49,52,65,74,78,88,101,107-113,116-118,121-122,125,129,144-145,147,150-151,153-

154,156-159,237-240 

T:204 


