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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Học tập trong thời đại kỹ thuật số trở nên vô cùng quan trọng 

bởi thông tin trong thời đại này tăng trưởng theo cấp số nhân mà khả 

năng tìm hiểu cũng như tốc độ học tập của mỗi người đều có giới hạn. 

Xuất phát từ thực tiễn của nước ta, đặc biệt là trong nền kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế như hiện nay. Việc đổi mới căn bản và toàn 

diện nền GD là chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến 

thức sang phát triển toàn diện năng lực (NL) và phẩm chất người học. 

Năng lực tự học (NLTH) là một trong những NL chung quan trọng cần 

được hình thành và phát triển cho học sinh (HS) thông qua hoạt động 

dạy học (DH) ở các môn học, các cấp học. NLTH giúp HS có khả 

năng học tập, tự học suốt đời để có thể tồn tại, phát triển trong xã hội 

tri thức và hội nhập quốc tế. Do đó, hình thành và phát triển NLTH 

cho HS là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong DH ở trường phổ thông. 

Xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh nhu cầu được ăn no, mặc 

đẹp thì nhu cầu về giải trí của con người cũng ngày được nâng cao. Và 

sự phát triển của hệ thống mạng toàn cầu nói chung và mạng xã hội 

(MXH) nói riêng chính là một trong những yếu tố góp phần đáp ứng 

cho nhu cầu ấy. Cũng từ đó, MXH Facebook, Instagram, Youtube, … 

dần trở thành thói quen giải trí, tiêu khiển của giới trẻ. HS thường tìm 

đến các trang MXH với mục đích chính dùng để giải trí, đăng tải cảm 

xúc cá nhân, trò chuyện, kết nối giao kết bạn bè… Tuy nhiên, việc sử 

dụng MXH không chỉ dừng lại ở mức độ giải trí mà còn có tác động 

lớn đến tâm lý, lối sống, hành vi và cách ứng xử của người dùng trong 

các mối quan hệ và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nói chung 

và việc học tập của HS nói riêng. Những tính năng hỗ trợ học tập của 

MXH hầu như HS chưa khai thác hoặc chưa biết mặc dù hiện nay 

những giải pháp dạy học (DH) thông qua mạng Internet đang dần hình 

thành và phát triển, bước đầu thu được những kết quả hết sức khả 

quan. Tuy nhiên tất cả mới chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ người học tự do 

trong việc ôn luyện, củng cố kiến thức, kiểm tra đánh giá (KTĐG), 

luyện tập cho các kỳ thi hay cung cấp kiến thức mới mà chưa có một 

mô hình nào mang tính DH thực sự áp dụng trong nhà trường phổ 
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thông. Vì vậy, việc tổ chức DH với sự hỗ trợ của MXH là một trong 

những hướng nghiên cứu khá mới, đặc sắc, rất đáng quan tâm giúp 

nâng cao hiệu quả DH, đặc biệt là hình thành các NL thành tố của 

năng lực tự học (NLTH) cho HS trong xu thế mới. 

 Ngoài ra, trong chương trình Vật lí phổ thông, một số kiến thức 

Cơ học và Điện từ học rất gần với thực tế cuộc sống. Nhưng hiện tại 

thời gian phân phối chương trình trên lớp không đủ để giáo viên (GV) 

vừa tổ chức tất cả hoạt động học tập theo yêu cầu vừa liên hệ, mở rộng 

các ứng dụng thực tế cho HS. Đây là phần kiến thức hay và có nhiều 

quan niệm sai lầm nên HS sẽ gặp nhiều khó khăn khi tự học (TH) ở 

nhà. Nếu chỉ đơn giản là cho bài tập thông thường thì HS không thể 

liên hệ với thực tiễn, nhưng nếu yêu cầu HS TH theo nhóm thì GV khó 

có thể theo sát, kịp thời giải quyết vướng mắc cho HS. Chính vì vậy, 

việc hướng dẫn HS TH ở nhà với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

(CNTT), mà cụ thể là MXH Facebook sẽ góp phần giải quyết được 

những vướng mắc nêu trên và giúp HS có thể tương tác với GV và bạn 

bè ở mọi nơi, mọi lúc trong học tập nói chung và bộ môn Vật lí nói 

riêng. Theo hiểu biết của người nghiên cứu thì hiện nay chưa có một 

công trình hay luận án nào bồi dưỡng HS TH một số kiến thức Cơ học 

và Điện từ học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của MXH. Từ những lý do 

trên, chúng tôi chọn đề tài: “Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh 

trong dạy học một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đề xuất được các biện pháp bồi dưỡng NLTH cho HS trong DH 

một số kiến thức Cơ học và Điện từ học với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook. 

3. Giả thuyết khoa học 

 Nếu đề xuất được các biện pháp bồi dưỡng NLTH cho HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook và áp dụng các biện pháp đó vào tiến trình DH 

một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT thì có thể bồi dưỡng 

NLTH cho HS, nâng cao kết quả học tập Vật lí của HS THPT. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu, hệ thống hoá cơ sở lý luận của NL và NLTH; 
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- Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận việc sử dụng MXH 

Facebook trong DH; 

- Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận của bồi dưỡng NLTH 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook; 

- Điều tra thực trạng sử dụng các MXH Facebook trong dạy và 

học Vật lí của GV, HS tại trường THPT Lấp Vò 2 và THPT Lai Vung 

1, tỉnh Đồng Tháp; 

- Nghiên cứu, lựa chọn, sắp xếp các kiến thức cơ bản của một số 

kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT phù hợp với chương trình 

phổ thông và hình thức TH; 

- Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook; 

- Xây dựng hệ thống các câu hỏi thuộc kiến thức một số kiến 

thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT nhằm tổ chức hoạt động TH 

thông qua các chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ 

trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ”; 

- Xây dựng quy trình bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook và tổ chức hoạt động bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

thông qua các chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ 

trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ”; 

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm (TNSP) để kiểm chứng tính 

đúng đắn của giả thuyết khoa học. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

5.1. Những đóng góp về mặt lý luận 

 - Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về NL, NLTH và 

bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook; các hình thức 

TH; các hình thức TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook và các mức 

độ hỗ trợ của MXH Facebook; 

 - Đề xuất được quy trình xây dựng khung NLTH của HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook gồm có: khái niệm NLTH, NL thành 

tố của NLTH, các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm 

cho các mức độ đạt được của từng chỉ số hành vi tương ứng; 

 - Đề xuất được bốn biện pháp bồi dưỡng NLTH của HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook; 
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 - Đề xuất được quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng 

NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

5.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn 

 - Đã điều tra, khảo sát và đánh giá được thực trạng DH nói 

chung, thực trạng của việc bồi dưỡng NLTH trong DH Vật lí ở trường 

THPT. Qua đó, luận án đã chỉ ra được nguyên nhân của thực trạng và 

những vấn đề đặt ra cần giải quyết; 

 - Đã thiết kế 03 quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng 

NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook một số kiến thức Cơ 

học và Điện từ học Vật lí THPT và sử dụng những quy trình đó để tổ 

chức hoạt động DH trong quá trình TNSP của đề tài luận án; 

 - Đã xây lập được trang MXH Facebook triển khai các hoạt 

động TH cho HS ở chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá 

từ trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ”. Đặc biệt với hồ sơ kết 

quả TH, HS có thể sử dụng vào việc ôn tập, củng cố kiến thức và là 

nguồn tài liệu tham khảo (TLTK) cho những HS các năm học sau. 
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NỘI DUNG 

Chương 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 

Từ những nghiên cứu cho thấy từ rất lâu các nhà nghiên cứu 

nước ngoài đã quan tâm nghiên cứu về hoạt động TH của HS, sinh 

viên. Các nghiên cứu đã góp phần khẳng định vai trò to lớn của TH 

trong việc nâng cao hiện quả học tập, đồng thời các tác giả cũng đã 

chỉ ra các kĩ năng TH và vai trò của người dạy trong việc nâng tao 

tính tích cực TH ở người học, nhưng tính tích cực TH và NLTH của 

người học là gì và được bồi dưỡng ra sao thì chưa có nhiều nhà 

nghiên cứu đề cập tới. Do đó, việc bồi dưỡng NLTH là rất cần thiết 

và ảnh hưởng trực tiếp tới việc học của người học. 

1.1.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam 

Qua các nghiên cứu trên đây về NL và NLTH của các tác giả 

trong và ngoài nước, 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 người học. Tuy nhiên, để bồi dưỡng 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 

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

1.2. Các nghiên cứu về dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông 

tin và mạng xã hội 

1.2.1. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới 

 Các nghiên cứu trên thế giới đã đạt được những thành tựu nhất 

định trong việc nghiên cứu về DH với sự hỗ trợ của CNTT nói chung 

và MXH nói riêng. Chính những đặc điểm ưu việt này đã khiến DH 

với sự hỗ trợ của CNTT thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trên toàn thế 

giới từ cuối những năm 1990 cho đến nay, tạo ra những kỳ vọng mới 

về một cuộc cách mạng trong cả lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực GD, 

mở ra một nhu cầu mới trong công nghệ đào tạo ở Việt Nam. 

1.2.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam 

DH với sự hỗ trợ của CNTT và MXH ở Việt Nam đã có 

những phát triển mạnh mẽ cả trong công nghệ lẫn nghiên cứu khoa 

học, tạo ra một nhu cầu nghiên cứu lớn trong lĩnh vực tiềm năng này. 

Theo hiểu biết của người nghiên cứu thì đề tài “Bồi dưỡng năng lực tự 
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học của học sinh trong dạy học một số kiến thức Cơ học và Điện từ 

học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook” chưa có tác 

giả nào ở trong nước nghiên cứu đầy đủ. 

1.3. Vấn đề nghiên cứu của luận án 

Từ những tổng quan các kết quả nghiên cứu của các tác giả 

trong và ngoài nước về vấn đề TH, NLTH; về việc DH với sự hỗ trợ 

của CNTT và MXH, chúng tôi đi tìm những câu trả lời cho những câu 

hỏi lớn: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc DH Vật lí với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook là gì? Làm thế nào để phát triển được NLTH của HS 

trong dạy học nội dung Cơ học và Điện từ học? thông qua việc thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Phân tích cơ sở lý luận của việc bồi dưỡng NLTH cho HS và 

việc sử dụng MXH Facebook hỗ trợ QTDH nói chung và quá trình bồi 

dưỡng NLTH cho HS nói riêng. 

- Đánh giá thực trạng việc sử dụng MXH Facebook; sử dụng 

MXH Facebook hỗ trợ hoạt động DH và thực trạng của việc bồi dưỡng 

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

- Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NLTH trong DH Vật lí với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Xây dựng trang học tập trên MXH Facebook hỗ trợ cho việc 

bồi dưỡng NLTH cho HS. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  CỦA VIỆC BỒI 

DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ 

TRỢ CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK 

 

2.1. Dạy học theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.1.1. Năng lực 

NL là khả năng huy động những kiến thức, kĩ năng, thái độ 

(động cơ) và vận dụng chúng một cách hợp lý để thực hiện thành công 

cho một hoạt động nhất định. NL được hình thành và phát triển thông 

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

2.1.1.2. Tự học 

TH là tự mình suy nghĩ, tìm tòi, khám phá kiến thức, hoạt động 

một cách tự giác, chủ động, tự lực và tích cực để chiếm lĩnh kiến thức, 

hình thành kĩ năng và thái độ học tập. 

2.1.1.3. Năng lực tự học 

NLTH là khả năng mà HS tự xác định, quản lý và điều khiển có 

hiệu quả các hoạt động TH nhằm vận dụng kiến thức vào tình huống 

mới hoặc tương tự với chất lượng cao; được thể hiện qua động cơ 

đúng đắn, thái độ tích cực trong các hoạt động học tập. 

2.1.2. Đặc điểm của năng lực tự học 

NLTH có một số đặc điểm cơ bản như sau: 

- Tính chất thích hợp của các quá trình trí tuệ – ý chí – kiên trì – hứng 

thú trong hoạt động TH (dù TH có thầy hỗ trợ hay TH không có thầy). 

- Hoạt động học tập của HS vượt ra khỏi khuôn khổ học trên lớp, 

nhưng vẫn tuân thủ theo các nội dung kiến thức của chương trình học, thì 

bao giờ mục tiêu của TH vẫn là nâng cao hơn, mở rộng hơn và vượt lên trên 

yêu cầu của mục tiêu đề ra.  

- Tính tích cực chủ thể nói chung và tính tích cực trí tuệ nói riêng. 

- Tính vững chắc và thường xuyên của cơ chế, kĩ năng kiểm tra, tự 

kiểm tra, đánh giá trong học tập.  
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- Tính cởi mở (công khai) trong trách nhiệm cá nhân, nói cách khác 

tính trung thực với lòng mình, đặc biệt trước những chỗ yếu kém, bế tắc của 

mình trong học tập. 

- Tính sáng tạo, mà một số biểu hiện dễ nhận thấy: lòng lạc quan 

hướng vào tương lai, hướng ngoại với lòng tự tin, ý thức sẵn sàng trước vấn 

đề mới và kĩ năng giải quyết vấn đề.  

- NLTH giúp HS thành công hơn trong học tập và trong cuộc 

sống, đồng thời giúp cho HS có thể học tập suốt đời để thích ứng với 

môi trường, xã hội tiến bộ ngày hôm nay và cho mai sau. 

Như vậy, NLTH của HS trung học phổ thông là khả năng tự 

mình tìm tòi, nhận thức và vận dụng kiến thức vào tình huống tương tự 

hoặc tình huống mới. Cụ thể là NL tự lập kế hoạch, tự tìm hiểu thông 

tin (nghiên cứu tài liệu, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, …), tự kiểm 

tra, đánh giá. 

2.1.3. Cấu trúc năng lực tự học 

Bảng 2.1. Các NL thành tố của NLTH 

Các NL thành 

tố của NLTH 

Kí 

hiệu 
Các chỉ số hành vi của NLTH 

NL nhận thức 

vấn đề TH 
N.A. 

- Xác định mục tiêu TH; 

- Xác định nội dung TH; 

- Xác định nhiệm vụ cần thực hiện để TH; 

NL lập kế 

hoạch TH 
N.B. 

- Lập thời gian biểu TH; 

- Xác định các điều kiện TH; 

- Lựa chọn hình thức TH; 

NL thực hiện 

các kế hoạch 

TH 

N.C. 

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin; 

- Xử lí các thông tin trong quá trình TH; 

- Trình bày kết quả TH; 

- Lựa chọn mức độ hỗ trợ; 

NL tự đánh giá N.D. 
- Sử dụng công tự đánh giá quá trình TH; 

- Điều chỉnh quá trình TH của bản thân. 

2.1.4. Cái hình thức tự học 

 - TH trên lớp 

 - TH ngoài lớp 
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 + TH thông qua tài liệu hướng dẫn (bản in) 

+ TH với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

2.2. Dạy học với sự hỗ của mạng xã hội Facebook 

2.2.1. Khái niệm 

 “Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp 

cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử 

dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch 

vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện 

(chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ 

tương tự khác” Error! Reference source not found.. 

2.2.2. Sự hỗ trợ của Mạng xã hội Facebook trong dạy học 

2.2.2.1. Đặc điểm của Mạng xã hội Facebook trong dạy học 

- Tính liên kết cộng đồng 

- Tính đa phương tiện 

- Tính tương tác 

- Khả năng truyền tải và lưu trữ lượng thông tin 

- Độ tương tác cao 

2.2.2.2. Vai trò của Mạng xã hội trong dạy học 

 Ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng cần thiết cho quá trình 

tiếp thu bài mới 

 Hình thành kiến thức và kĩ năng mới cho HS 

 Củng cố, ôn luyện và vận dụng kiến thức 

 Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức 

 Kiểm tra, đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng của HS 

2.2.2.3. Các hình thức tự học với Mạng xã hội Facebook 

 Hình thức 1: HS TH ở trên lớp dưới sự tổ chức DH của GV, 

MXH Facebook hỗ trợ GV nắm bắt được ý kiến, thắc mắc của HS 

thông qua những bình luận, trao đổi ở hộp chat 

 Hình thức 2: HS TH một phần kiến thức nội dung bài học 

tiếp theo thông qua việc giao nhiệm vụ của GV ở group nhóm lớp, 

phần kiến thức còn lại được giảng dạy trực tiếp ở lớp học  
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 Hình thức 3: GV tổ chức DH trực tuyến cho HS thông qua 

MXH Facebook, HS TH ở nhà và tương tác với GV thông qua những 

bình luận trực tiếp ở MXH Facebook, HS trao đổi với HS thông qua 

group nhóm 

 Hình thức 4: HS TH hoàn toàn nội dung bài học thông qua 

MXH Facebook 

Sơ đồ 2.1. Các hình thức tổ chức DH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook 

2.2.2.4. Các mức độ hỗ trợ của MXH Facebook 

Mức độ 1: MXH Facebook hỗ trợ trao đổi kiến thức, thắc mắc 

sau mỗi bài học 

Mức độ 2: Thông qua MXH Facebook, GV giao nhiệm vụ đến HS, 

HS nhận nhiệm vụ và tiến hành TH những nội dung mà GV yêu cầu, trao 

đổi với GV và các thành viên khác thông qua MXH Facebook 

 Mức độ 3: HS TH trực tuyến với GV thông qua MXH Facebook 

Mức độ 4: HS chủ động TH, tự tìm kiếm tri thức thông qua 

MXH Facebook 

HS TH ở trên 

lớp dưới sự tổ 

chức DH của 

GV, MXH 

Facebook hỗ 

trợ GV nắm 

bắt được ý 

kiến, thắc 

mắc của HS 

thông qua 

những bình 

luận, trao đổi 

ở hộp chat 

 

HS TH hoàn 

toàn nội dung 

bài học thông 

qua MXH 

Facebook 

 

HS TH một 

phần kiến 

thức nội dung 

bài học tiếp 

theo thông 

qua việc giao 

nhiệm vụ của 

GV ở group 

nhóm lớp, 

phần kiến 

thức còn lại 

được giảng 

dạy trực tiếp 

ở lớp học 

 

GV tổ chức 

DH trực tuyến 

cho HS thông 

qua MXH 

Facebook, HS 

TH ở nhà và 

tương tác với 

GV thông qua 

những bình 

luận trực tiếp 

ở MXH 

Facebook, HS 

trao đổi với 

HS thông qua 

group nhóm 

Hình thức 1 Hình thức 2 Hình thức 3 Hình thức 4 

Các hình thức tổ chức DH 

với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook 
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Sơ đồ 2.2. Các mức độ hỗ trợ của MXH Facebook 

2.3. Thực trạng của việc tự học của học sinh khi sử dụng mạng xã hội 

2.3.1. Kết quả điều tra, khảo sát 

2.3.2. Nguyên nhân của thực trạng 

- Khi bắt đầu môn học GV chưa định hướng cho HS về phương 

pháp TH, GV chưa thực sự quan tâm đến việc tạo động cơ hứng thú 

trong việc TH cho HS. Đây là một trong những nhân tố đầu tiên có tác 

động lớn đến thái độ đối với môn học cũng như kết quả TH của HS.  

- Trong QTDH GV còn quá chú trọng đến việc dạy kiến thức mà 

không chú trọng đến dạy phương pháp học và hướng dẫn HS TH.  

- Một số GV có chú ý đến đổi mới PPDH theo hướng phát huy 

NL của người học, song chưa đa dạng hóa các hoạt động học tập nhằm 

bồi dưỡng NLTH của HS. GV trong QTDH trên lớp và đưa ra các bài 

tập về nhà theo lối truyền thống chứ chưa kích thích sự hứng thú việc 

TH của HS thông qua các kênh khác, điển hình như MXH Facebook.  

- Mặc dù nhận thức được vai trò quan trọng của việc bồi dưỡng 

NLTH của HS trong DH môn Vật lý ở trường THPT tuy nhiên GV chưa 

chú ý đúng mức đến việc tạo động cơ, thái độ học tập cho HS.  

- Chương trình đào tạo ở nhiều trường ĐHSP còn mang nặng tính 

hàn lâm, chưa đầu tư đúng mức cho công tác rèn luyện NL nghề cho 

sinh viên, đặc biệt là NLTH của sinh viên sư phạm còn nhiều hạn chế.  

- Một số HS chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc TH 

qua MXH Facebook. 

- Một bộ phận CMHS chưa quan tâm hỗ trợ cho con em mình 

trong hoạt động TH, đặc biệt là TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

MXH 

Facebook hỗ 

trợ trao đổi 

kiến thức, thắc 

mắc sau mỗi 

bài học 

Mức độ 

1 

GV giao 

nhiệm vụ, HS 

nhận nhiệm vụ 

qua MXH 

Facebook và 

tiến hành tự 

học, trao đổi 

thông qua 

MXH 

Facebook 

Mức độ 

2 

HS tự học trực 

tuyến với giáo 

viên thông qua 

MXH 

Facebook 

Mức độ 

3 

HS chủ động 

tự học, tự tìm 

kiếm tri thức 

thông qua 

MXH 

Facebook 

Mức độ 

4 
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2.3.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

Về thời gian 

Về tâm lý 

Về phương pháp học tập 

Về việc bồi dưỡng NLTH của HS 

2.4. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của 

mạng xã hội Facebook 

2.4.1. Nguyên tắc xây dựng khung năng lực tự học của học sinh với sự 

hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

 Nguyên tắc 1. Đảm bảo tính hệ thống, khoa học và toàn diện 

 Nguyên tắc 2. Đảm bảo phù hợp với đối tượng HS THPT và 

hình thức DH được lựa chọn 

 Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính khách quan, tin cậy 

2.4.2. Quy trình xây dựng khung năng lực tự học của học sinh với sự 

hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

 Bước 1. Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm của NLTH của HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook 

 Bước 2. Xác định căn cứ để xây dựng khung NLTH 

 Bước 3. Xây dựng khung NLTH 

 Bước 3.1. Xây dựng các NL thành tố và chỉ số hành vi của NLTH 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

 Bước 3.2. Xây dựng các mức độ và quy chiếu điểm số 

 Bước 4. Xin ý kiến chuyên gia về khung NLTH đã xây dựng 

 Bước 5. Chỉnh sửa khung NLTH 

 Bước 6. Thử nghiệm  

 Bước 7. Hoàn thiện khung NLTH 

2.4.3. Khung năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của mạng xã 

hội Facebook  

Bảng 2.2. Khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

2.5. Biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ 

trợ của Mạng xã hội 

2.5.1. Nguyên tắc đề xuất 

 Phát triển hứng thú học tập của HS 

 Thích ứng với đối tượng và điều kiện cụ thể 

 Tính mục đích của học tập 

2.5.2. Cơ sở đề xuất 

 Mục tiêu DH 

 Nội dung DH 
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 Đặc điểm cấu trúc NLTH 

 Vai trò của MXH Facebook trong DH 

2.5.3. Các biện pháp bồi dưỡng 

2.5.3.1. Bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch tự học với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook 

Mục tiêu của biện pháp 

Quy trình thực hiện  

Bước 1: Xác định mục đích và nhu cầu TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook  

Bước 2: Định hướng các hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook 

Bước 3. Thực hiện kế hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Bước 4. Kiểm tra đánh giá kết quả TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook 

2.5.3.2. Bồi dưỡng cho học sinh kĩ năng tự học với Facebook và các 

phương tiện học tập hiện đại 

Mục tiêu biện pháp  

Quy trình thực hiện 

Bước 1. GV tạo trang MXH Facebook, lập nhóm học tập qua 

MXH Facebook 

Bước 2. Nhận nhiệm vụ học tập từ GV theo định hướng các chủ 

đề học tập 

Bước 3. Thực hiện nhiệm vụ qua các chủ đề học tập với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook và các phương tiện học tập 

Bước 4. Báo cáo về chủ đề học tập với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Bước 5. Đánh giá kết quả trong quá trình TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

2.5.3.3. Bồi dưỡng kĩ năng tự quản lý trong TH cho HS với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook 

Mục tiêu của biện pháp 

Quy trình thực hiện 

Bước 1. Hoạch định quá trình và các hoạt động TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook 

Bước 2. Quản lý bản thân, phương tiện và môi trường TH cá nhân 

Bước 3. Giám sát, đánh giá, phản hồi quá trình và kết quả TH 



 14 

2.5.3.4. Bồi dưỡng kĩ năng quản lý thời gian trong TH cho HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Mục tiêu của biện pháp 

Quy trình thực hiện 

Bước 1. Lên kế hoạch cụ thể và chi tiết về cách quản lý thời 

gian TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook hiệu quả 

Bước 2. Chú ý khung thời gian vàng làm việc hiệu quả 

Bước 3. Tạo động cơ, hứng thú cho HS trong TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

Bước 4. Rèn luyện ý chí TH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

2.6. Kết luận chương 2 

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận của việc việc bồi dưỡng 

NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook và kết quả điều tra, 

thăm dò thực trạng của việc sử dụng MXH Facebook trong DH nói 

chung và việc sử dụng MXH Facebook trong DH theo hướng bồi dưỡng 

NLTH cho HS nói riêng, chúng tôi có một số kết luận sau: 

Những nội dung cơ bản về NLTH; đặc điểm của NLTH giúp cho 

HS phải tự đề ra cho mình phương pháp học từ đầu cho đến kết thúc quá 

trình học và đóng vai trò mấu chốt bằng sự hứng thú, tham gia tích cực 

và có trách nhiệm trong suốt quá trình học. Cấu trúc của NLTH là các 

NL thành tố của NLTH là các khả năng cơ bản, kết hợp với nhau để 

hình thành NLTH và bao gồm bốn thành tố: nội lực của chủ thể trong 

hoạt động TH; ngoại lực tác động đến chủ thể trong hoạt động TH; xây 

dựng, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch học tập; đánh giá, phản ánh giải 

pháp. Mỗi thành tố bao gồm một số chỉ số hành vi của cá nhân khi làm 

việc độc lập hoặc khi làm việc nhóm trong quá trình TH. Qua đó, cho 

thấy giữa hoạt động học tập và việc bồi dưỡng NL cho HS có mối quan 

hệ mật thiết với nhau. Trong đó, GV là người có vai trò quan trọng trong 

việc tổ chức, định hướng, cung cấp tư liệu cho HS, cung cấp những 

hành trang cần thiết để khi vấn đề nảy sinh HS có thể vận dụng những 

kiến thức, kĩ năng sẵn có để TH một cách hiệu quả. 

Bên cạnh đó, với mong muốn tìm cách bồi dưỡng NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook, đề tài đã tiến hành nghiên cứu 

những nội dung cơ bản về MXH Facebook, vai trò và cấu trúc của 

MXH Facebook trong DH; cũng như đánh giá được thực trạng về 

NLTH của HS hiện nay; xác định những nguyên nhân căn bản của 

thực trạng. Từ đó, đưa ra cụ thể các biện pháp để bồi dưỡng NLTH 

cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  
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Trong đó, các biện đưa nhằm bồi dưỡng các NL thành tố của 

NLTH. Cụ thể là những biện pháp: Bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch tự 

học với sự hỗ trợ của MXH Facebook; Bồi dưỡng cho học sinh kĩ 

năng tự học với Facebook và các phương tiện học tập hiện đại; Bồi 

dưỡng kĩ năng tự quản lý trong TH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook; Bồi dưỡng kĩ năng quản lý thời gian trong TH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Căn cứ vào 4 biện pháp đưa ra, đã 

xây dựng được quy trình DH theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS 

trong DH Vật lý có thể vận dụng trực tiếp vào QTDH nhằm bồi dưỡng 

NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

Tất cả những cơ sở lý luận đã phân tích trong phần này sẽ được 

vận dụng để thiết kế tiến trình DH các nội dung bài học theo hướng 

bồi dưỡng NLTH cho HS một số kiến thức phần Cơ học và Điện từ 

học Vật lí THPT, với sự hỗ trợ của MXH Facebook thuộc nội dung 

chương 2 của luận án này.    

Trên cở sở nghiên cứu, luận án muốn khẳng định rằng: DH là 

con đường bồi dưỡng NLTH, đồng thời NLTH là cơ sở, điều kiện để 

DH thành công. 
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Chương 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC MỘT SỐ 

KIẾN THỨC CƠ HỌC VÀ ĐIỆN TỪ HỌC VẬT LÍ THPT VỚI SỰ 

HỖ TRỢ CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK 

 

3.1. Thiết kế ý tưởng chủ đề dạy học một số kiến thức Cơ học và 

Điện từ học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

3.2. Cấu trúc nội dung một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật 

lí THPT 

3.2.1. Cấu trúc nội dung chương “Các định luật bảo toàn” 

3.2.2. Cấu trúc nội dung phần “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” 

3.3. Xây dựng và sử dụng mạng xã hội trong dạy học 

3.3.1.Nguyên tắc xây dựng mạng xã hội trong dạy học 

3.3.2. Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng mạng xã hội Facebook 

hỗ trợ dạy học 

3.3.2.1. Khâu chuẩn bị 

 Đối với GV 

- Bước 1: Xây dựng nội dung chủ đề bài dạy 

- Bước 2: Lựa chọn hình thức DH và mức độ hỗ trợ của MXH 

Facebook 

- Bước 3: Tạo trang MXH Facebook 

 - Bước 4: Kiểm tra, tương tác thử lên trang MXH Facebook 

 Đối với HS 

- Bước 1: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập 

- Bước 2: Tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet và các nguồn 

học liệu 

- Bước 3: Lập kế hoạch học tập 

- Bước 4: Tham gia trang MXH Facebook 

3.3.2.2. Khâu tổ chức triển khai thực hiện 

- Bước 1: Xác định và đề xuất các vấn đề trong học tập 

- Bước 2: Trao đổi thông tin 

- Bước 3: Hệ thống kiến thức và trình bày KQHT 

- Bước 4: Vận dụng 

3.3.2.3. Khâu đánh giá, điều chỉnh 

- Bước 1: Kiểm tra, đánh giá KQHT 

- Bước 2: Khắc phục sai sót, điều chỉnh cách học 

3.3.3. Giởi thiệu Mạng xã hội Facebook hỗ trợ dạy học 
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3.4. Thiết kế quy trình dạy học một số đơn vị kiến thức Cơ học và 

Điện từ học Vật lí THPT theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học 

với sự hỗ trợ của Mạng xã hội  

3.4.1. Quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Xe bong bóng chuyển 

động” (chủ đề 1) với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

3.4.2. Quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Khám phá từ trường trái 

đất” (chủ đề 2) với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook  

3.4.3. Quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Những kỳ diệu của lực từ” 

(chủ đề 3) với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

3.5. Kết luận chương 3 

Kết quả nghiên cứu xây dựng tiến trình DH theo hướng bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH một 

số kiến thức phần Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT, cho phép rút ra 

một số kết luận như sau: 

Một số kiến thức phần Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT được 

trình bày một cách logic và thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động 

bồi dưỡng NLTH cho HS trong QTDH. GV nghiên cứu và chú trọng 

việc tổ chức cho HS tương tác với nhau, tương tác với GV để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng NLTH cho HS quá trình TH. Việc 

sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS trong DH vật lý 

THPT cũng cần lưu ý đến các giai đoạn của quá trình bồi dưỡng 

NLTH vào từng thời điểm DH sao cho phù hợp nhất. Đối với những 

đối tượng HS khác nhau cũng cần có các điều chỉnh phù hợp theo các 

mức độ khác nhau. Cụ thể như: HS chưa quen với TH qua MXH 

Facebook hoặc có nhưng ở mức thấp, HS đã biết cách sử dung MXH 

Facebook trong TH nhưng còn lúng túng chưa thành thạo hoặc thụ 

động và HS có NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook tương đối 

thành thạo, gần đạt đến mức độ chủ động làm việc độc lập để giải 

quyết các yêu cầu nhận thức. 

Bên cạnh đó, cần chú ý đến thời gian trong quá trình triển khai bồi 

dưỡng NLTH cho HS và vận dụng linh hoạt vào những tình huống cụ thể 

trong các chủ đề DH. Trong chương trình DH không nhất thiết phải tổ 

chức quá nhiều hoạt động bồi dưỡng NLTH mà chỉ cần áp dụng cho các 

chủ đề thích hợp với thời gian phù hợp để tạo hiệu quả cao nhất. 

- Từ tiến trình tổ chức DH đã đề xuất ở chương 2, chúng tôi đã 

thiết kế 3 quy trình DH qua chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám 

phá từ trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ” được sử dụng để TNSP 

ở chương 3. 
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Chương 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
 

4.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm 
4.1.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm vòng 1 
4.1.2. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm vòng 2 
4.2. Phạm vi, đối tượng thực nghiệm sư phạm 
4.2.1. Phạm vi thực nghiệm sư phạm 

 - Về địa bàn TN Trường THPT Lấp Vò 2 và THPT Lai Vung 1, tỉnh 
Đồng Tháp. 

 - Về nội dung DH: Một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật 
lí THPT với các chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ 
trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ”. 
4.2.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

 - Người học: HS khối lớp 10 và lớp 11 trường THPT Lấp Vò 2 
và THPT Lai Vung 1, tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2017-2018 và 
năm học 2018-2019. 

 - Người dạy: GV Nguyễn Văn Duy Lam, GV Lê Trung Nghĩa 
(tổ Vật lí - Công nghệ Trường THPT Lấp vò 2, tỉnh Đồng Tháp) và 
GV Đặng Tấn Lê Gia, GV Trần Thanh Phong (tổ Vật lí - Công nghệ 
Trường THPT Lai Vung 1, tỉnh Đồng Tháp). 

4.3. Tiến trình thực nghiệm sư phạm 
4.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm 
4.3.1.1.  Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm vòng 1  
4.3.1.2. Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm vòng 2 
4.3.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

- Lựa chọn GV giảng dạy 
- Chuẩn bị tài liệu cho GV giảng dạy TNSP 
- Hướng dẫn GV thực hiện tiến trình DH theo hướng đã thiết kế 
 - Thống nhất thực hiện 
 - Các bài học của cả 2 vòng bao gồm: Chủ đề: “Xe bong bóng 

chuyển động”, “Khám phá từ trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực 
từ”thuộc một số kiến thức phần Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT. 

- Quan sát quá trình dạy TNSP  
 - Khảo sát đầu ra ngay trước khi kết thúc TNSP  

4.4. Phương pháp đánh giá năng lực tự học của học sinh với sự hỗ 
trợ của Mạng xã hội 
4.4.1. Phương pháp định tính 
4.4.2. Phương pháp định lượng  
4.4.2.1. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 
4.4.2.2. Phương pháp thống kê 
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- Hiệu quả của việc DH theo hướng bồi dưỡng NLTH với sự hỗ 
trợ của MXH Facebook cho HS được đánh giá định lượng thông qua 
đánh giá thống kê các kết quả thu được từ bài kiểm tra.  

 - Việc so sánh hiệu quả của phương pháp DH theo hướng đề 
xuất của đề tài và phương pháp dạy thông thường cần so sánh các 
thông số sau đây:  

+ Giá trị trung bình cộng là tham số đặc trưng cho sự tập trung 

của số liệu, được tính theo công thức:                

+ Phương sai:  

+ Độ lệch chuẩn S là tham số đo mức độ phân tán của số liệu 

quanh giá trị trung bình cộng và được tính theo công thức =

, S có giá trị càng nhỏ chứng tỏ số liệu càng tập trung, 

ít phân tán. 

+ Hệ số biến thiên: (100%) cho phép so sánh mức độ 

phân tán của các số liệu.  

+ Sai số tiêu chuẩn:  

4.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm 
4.5.1. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 
4.5.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 
4.5.2.1. Đánh giá NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 
thông qua kết quả theo dõi sự tiến bộ của một nhóm HS 
4.5.2.2. Đánh giá định lượng thông qua các bài kiểm tra bằng phương 
pháp thống kê 

Biểu đồ 4.1. Biểu đồ phân phối 
tần suất lũy tích đầu vào 

Biểu đồ 4.2. Biểu đồ phân phối tần 
suất lũy tích đầu ra chủ đề 1 
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Đồ thị 4.1. Đồ thị phân phối tần 

suất lũy tích đầu vào 

 

Đồ thị 4.2. Đồ thị phân phối tần suất 

lũy tích đầu ra chủ đề 1 

 
4.5.3. Nhận xét chung 

Từ biểu đồ và đồ thị phân phối tần suất lũy tích cho thấy: đường 

lũy tích ứng với nhóm TN nằm phía dưới so với đường lũy tích ứng 

với nhóm ĐC, chứng tỏ số lượng HS đạt điểm cao của nhóm TN nhiều 

hơn của nhóm ĐC. So sánh kết quả kiểm tra đầu ra và đầu vào, cho 

thấy kỹ năng TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook của nhóm TN có 

nhiều tiến bộ hơn so với nhóm ĐC, và KQHT của nhóm TN cũng 

được nâng cao hơn so với nhóm ĐC. Chứng tỏ, QTDH được tổ chức 

theo quy trình bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook trong DH Vật lý đã bồi dưỡng được NLTH cho HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook và nâng cao được kết quả và chất lượng 

học tập của HS. Điều này giúp khẳng định giả thuyết khoa học mà đề 

tài đã đề xuất là đúng đắn, phương pháp tổ chức DH theo hướng bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH Vật 

lý ở trường THPT mà đề tài đề xuất là hoàn toàn khả thi. 

4.6. Kết luận chương 4 

Kết quả TNSP và kiểm định thống kê cho phép kết luận: 

- Quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook trong DH Vật lý ở trường THPT, các bài giảng, các hướng 

dẫn về phương pháp TH được thiết kế của đề tài là phù hợp và có tính khả 

thi cao, đáp ứng được mục tiêu DH và góp phần đổi mới PPDH theo hướng 

tập trung vào HS, tạo thuận lợi cho GV tổ chức các hoạt động nhận thức 

cho HS trong DH Vật lý THPT. Các tiêu chí đánh giá NLTH của HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook đảm bảo tính hợp lý và kiểm tra được. 
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- HS được bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

trong học tập có tinh thần, thái độ học tập tốt, có tính sáng tạo, chủ 

động, tự giác cao. Các kĩ năng TH qua MXH Facebook của HS ngày 

càng tiến bộ, hiệu quả và bước đầu bồi dưỡng được NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook, khả năng tự nghiên cứu. Việc TH 

theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook mang lại sự hứng thú trong học tập cho HS và tạo cơ hội 

phát huy tinh thần trao đổi, chia sẻ, tính hợp tác trong TH và làm 

việc, lòng tự tin và biết lắng nghe, kích thích khả năng thuyết trình 

trước đám đông và giúp HS nhận thức được vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tập thể, với cộng đồng. Từ đó hình thành nên ở các em 

một nhân cách tốt, các đức tính cần thiết đáp ứng yêu cầu về nguồn 

nhân lực của quốc gia đảm bảo thực hiện thành công định hướng 

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. 

- KQHT bộ môn Vật lý của HS các lớp được giảng dạy theo hướng 

chú trọng bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

trong DH được cải thiện và nâng cao rõ rệt so với các PPDH ít chú trọng 

bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Từ kết quả TNSP cho phép kết luận giả thuyết khoa học mà 

luận án đề ra là đúng đắn. Phương pháp tổ chức DH theo hướng bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH Vật lý 

ở trường THPT là hoàn toàn khả thi. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

A. Kết luận 

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án và kết quả 

TN đề tài: “Bồi dưỡng năng lực tự học của HS trong DH một số kiến 

thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của mạng xã hội 

Facebook” đã đạt được, có thể kết luận một số vấn đề cơ bản sau: 

 - Đề tài đã làm rõ được các vấn đề sau: 

+ Các khái niệm: NL, TH, NLTH, khái niệm MXH Facebook 

o NL là một thuộc tính tích hợp của nhân cách, là tổ hợp các đặc 

tính tâm lý của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động 

xác định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt đẹp. NL của mỗi 

người là tổ hợp đặc điểm tâm lý cá nhân thể hiện trong một hoạt động 

nào đó đáp ứng yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ đặt ra. 

o TH là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, 

là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các NL trí tuệ (quan sát, so sánh, 

phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất động cơ, tình cảm để chiếm 

lĩnh tri thức một lĩnh vực hiểu biết nào đó hay những kinh nghiệm lịch sử, 

xã hội của nhân loại, biến nó thành sở hữu của chính bản thân người học. 

TH là người học tích cực chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm 

bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. TH là tự đặt mình vào tình 

huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn 

đề, thử nghiệm các giải pháp…TH thuộc quá trình cá nhân hóa việc học. 

o NLTH là NL mà HS tự xác định, quản lý và điều khiển có 

hiệu quả các hoạt động TH; được thể hiện qua động cơ đúng đắn, thái 

độ tích cực trong các hoạt động học tập. 

+ Các thành tố của NLTH là các khả năng cơ bản, kết hợp với 

nhau để hình thành NLTH và bao gồm bốn thành tố: Nội lực của chủ thể 

trong hoạt động TH; Ngoại lực tác động đến chủ thể trong hoạt động 

TH; Quản lý và điều chỉnh cảm xúc trong TH; Lập kế hoạch và thực 

hiện giải pháp. Mỗi thành tố bao gồm một số hành vi của cá nhân khi 

làm việc độc lập hoặc khi làm việc nhóm trong quá trình TH. 

 - Đề tài đã xác định rõ Việc bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook phải được cụ thể hóa bằng việc bồi dưỡng các 

NL tương ứng cho HS. Từ đó tiến hành hệ thống những NL cần thiết 

để HS TH hiệu quả mà đề tài xác định bao gồm: bồi dưỡng động cơ 

TH - tự bồi dưỡng, nắm vững nội dung của môn học, hình thành một 

số NLTH quan trọng. 
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 - Đề tài đã đề xuất được các quy trình: 

 + Quy trình bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook gồm 3 giai đoạn: 

o Giai đoạn 1: Chuẩn bị: Xác định NL, giai đoạn này gồm bốn 

bước: xác định mục tiêu bài dạy, phân tích bài dạy, xác định việc bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, lập kế hoạch 

tổ chức TH qua MXH Facebook. 

o Giai đoạn 2: Tổ chức bồi dưỡng gồm các bước: Định hướng, 

HS TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook, tương tác, tổng kết. 

o Giai đoạn 3: Đánh giá gồm hai bước: Tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả. 

 + Quy trình tổ chức bồi dưỡng cho HS các NLTH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook gồm 2 giai đoạn: 

o Giai đoạn 1: Chuẩn bị: giai đoạn này gồm bốn bước đó là 

xác định mục tiêu bài dạy, phân tích bài dạy, xác định việc bồi dưỡng 

NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook, lập kế hoạch TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook. 

o Giai đoạn 2: Tổ chức bồi dưỡng gồm các bước: Định hướng, 

HS TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook, thảo luận, tổng kết. 

Các quy trình trên được sử dụng linh hoạt với ba mức độ phù 

hợp với đối tượng HS và có thể được sử dụng trong các khâu của bài 

lên lớp; trong các kiểu bài lên lớp; sử dụng quy trình trong giờ lên lớp 

hoặc ngoài giờ lên lớp. Từ đó, vận dụng quy trình này vào tiến trình 

giảng dạy một số chủ đề một số kiến thức phần Cơ học và Điện từ học 

Vật lí THPT. 

- Đề tài đã tìm hiểu chương trình Vật lý 10, đặc biệt làm rõ đặc 

điểm của chương “Các định luật bảo toàn” theo hướng TH, tự nghiên 

cứu của đề tài với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Kết hợp đặc điểm của chương “Các định luật bảo toàn” với 

quy trình bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, 

đề tài đã đề xuất phương án dạy cho 03 chủ đề thuộc một số kiến thức 

phần Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT. 

- Tiến hành TNSP như đã dự kiến để kiểm nghiệm tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài. Kết quả TN cho thấy 

giả thuyết khoa học mà đề tài đã nêu ra hoàn toàn đúng đắn. Cụ thể là 

trong thời gian thực hiện chủ đề DH có sử dụng tiến trình DH theo định 

hướng của đề tài thì HS TH hứng thú hơn, chủ động và tích cực hơn, 

NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook ngày càng thành thạo, 
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tiến bộ và hoàn thiện hơn. Từ đó, KQHT môn Vật lý của HS được nâng 

cao, việc DH của GV ngày càng phong phú và hiệu quả hơn. Kết quả TN 

còn cho thấy, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể phổ biến để sử dụng 

rộng rãi trong DH Vật lý ở các trường THPT hiện nay. 

Như vậy, bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook đã tạo động cơ hứng thú, tăng cường sự tham gia của HS 

vào quá trình TH, rèn luyện cho HS cách thu thập thông tin, tự xử lý 

thông tin, vận dụng, đánh giá và tự đánh giá, hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Phương pháp 

DH với sự hỗ trợ của MXH Facebook như đã thực hiện giúp cho HS 

có thể trình bày một vấn đề, tự tin khi giao tiếp, hình thành thói quen 

dám nói, dám làm và dám bảo vệ ý kiến của mình trước người khác. 

Qua cách học tập này, HS đã biết sử dụng ngôn ngữ Vật lý để diễn tả, 

giải thích hiện tượng thực tế. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu biết phát huy những tính năng ưu 

việt của MXH Facebook vào dạy thì ngoài việc tăng cường tính tích cực, 

chủ động của HS, còn giúp bồi dưỡng được NLTH cho HS, nâng cao chất 

lượng TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

B. Hướng phát triển của đề tài 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hơn nữa về cơ sở lý luận của việc 

bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH 

Vật lý ở trường THPT. 

Có thể kết hợp TH qua MXH Facebook với sự hỗ trợ của các 

phương tiện DH hiện đại, DH trực tuyến. 

C. Kiến nghị 

Cần có các nghiên cứu theo hướng chú trọng đến bồi dưỡng 

NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook kết hợp sử dụng các 

MXH khác, các tài liệu điện tử và hình thức trực tuyến trong DH. 

Cần sự quan tâm nghiên cứu các PPDH có chú trọng đến việc 

bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Đồng 

thời, cần định hướng việc kiểm tra đánh giá sao cho HS phát huy được 

các NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH Vật lý.  
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(2019), “Chủ đề “Khám phá Từ trường Trái đất” theo định hướng 
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INTRODUCTION 

 

1. Rationale 

Learning in the digital age has become extremely important 

because information in this age grows exponentially, while each 

person's competence to learn as well as speed of learning is limited. 

Stemming from the reality of our country, especially in the current 

market economy and international integration, the fundamental and 

comprehensive innovation of education is to strongly shift the 

educational process from mainly equipping knowledge to 

comprehensive development of learners' capabilities and qualities. 

Self-study competence (SSC) is one of the important fundamental 

competencies that need to be formed and developed for students 

through teaching activities at all subjects and levels. Self-study (SS) 

helps students have the competence to study and SS for life so that they 

can survive and develop in the knowledge society and international 

integration. Therefore, forming and developing SSC for students is a 

very important task in teaching in high schools.  

Society is developing day by day, besides the need to eat well 

and dress well, people's need for entertainment is also increasing day 

by day. And the development of the global network system in general 

and social networks in particular is one of the contributing factors to 

meet that need. Since then, social networks such as Facebook (Fb), 

Instagram, Youtube, ... have gradually become entertainment and 

recreation habits of young people. Students often go to social 

networking sites for the main purpose of entertainment, posting 

personal feelings, chatting, connecting with friends... However, the use 

of social networks is not only entertainment but also has a great impact 

on the psychology, lifestyles, actions and behaviors of users in 

relationships and will significantly affect the life in general and the 

learning of students in particular. The learning support features of 

social networks are mostly unexploited or unknown by students, 

although currently teaching solutions through the internet are 

gradually forming and developing, initially obtaining the extremely 

positive results. However, all this which only stops at the level of 

supporting learners freely in reviewing, consolidating their 

knowledge, taking assessments, practising for exams or providing new 

knowledge without a specific model of teaching is really applied in 
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high schools. Therefore, the organization of teaching with the support 

of social networks is one of the new, unique and interesting research 

directions to help improve teaching effectiveness, especially the 

formation of component SSC learning for students in the new trend. 

 In addition, in the general Physics program, some knowledge 

of Mechanics and Electromagnetics is very close to real life. But 

currently, the time allocated for indoor activities is not enough for 

teachers to both organize all required learning activities and relate 

and expand practical applications for students. This is a good piece 

of knowledge but there are many misconceptions, so students will 

have a lot of difficulties when self study at home. If it is simply for 

ordinary exercises, students cannot relate to reality, but if students 

are required to practise in groups, it is difficult for teachers to 

follow up and promptly solve problems for students. Therefore, 

guiding high school students at home with the support of 

information technology, specifically Fb, will contribute to solving 

the above problems and help students interact with teachers and 

friends anywhere, anytime in learning in general and Physics in 

particular. To the knowledge of the researcher, there is currently no 

work or thesis that improves high school students' knowledge of 

Mechanics and Electromagnetics Physics at high school with the 

social networks assistances. From the above reasons, we choose the 

topic: “Improving self-study competence of students in teaching 

Mechanics and electromagnetics Physics 11 at high schools with 

facebook assistance.” 

 

2. Research objectives 

 Proposing measures to improve self-study competence for 

students in teaching Mechanics and Electromagnetics with Fb 

assistance. 

3. Scientific hypothesis 

 If it is possible to propose measures to improve self-study 

competence for students with Fb assistance and apply those 

measures to the teaching process of Mechanics and 

Electromagnetics Physics at high school, it is possible to improve 

self-study competence for students, improving the results of 

Physics learning of high school students. 
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4. Research topics 

 - Research, systematize the theoretical basis of competence and 

self-study competence; 

 - Research and build a theoretical basis for the use of Fb in 

teaching; 

 - Research and build the theoretical basis of improving self-study 

competence with Fb assistance; 

 - Investigate the current situation of using Fb in teaching and 

learning Physics by teachers and students at Lap Vo 2 High school and 

Lai Vung 1 High school, Dong Thap Province; 

 - Research, select and arrange the basic knowledge of Mechanics 

and Electromagnetics Physics at high schools in accordance with the 

general curriculum and form of self-study; 

 - Propose measures to improve self-study competence for students 

with Fb assistance; 

 - Build a system of questions related to Mechanics and 

Electromagnetics Physics at high schools in order to organize SS activities 

through the topics "Moving bubble car", "Exploring the Earth’s magnetic 

field" and “The magic of magnetic force”; 

 - Build the process of improving SSC with Fb assistance and 

organize the improving of SSC with Fb assistance in learning 

Mechanics and Electromagnetics Physics at high schools through the 

topics “Moving bubble car”, "Explore the Earth's magnetic field" and 

"The Magic of Magnetic Force"; 

 - Organize pedagogical experiments (PE) to test the correctness of 

the scientific hypothesis. 

5. Contributions of the thesis 

5.1. Theoretical contributions 

 - Systematize, develop and further clarify the theory of 

competence, SSC and improving SSC with Fb assistance; forms of 

SS; SS forms with Fb assistance and levels of Fb assistance; 

 - Propose the process of building a framework for students' SS 

with Fb assistance, including the concept of SS competence, 

component competence of SS, behavioral indicators, quality criteria 

and assigning points to the achieved levels gained of each 

corresponding behavioral index; 
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 - Propose four measures to improve students' SSCs with Fb 

assistance; 

 - Propose the process of organizing teaching in the direction of 

improving students' SS competence with Fb assistance. 

5.2. Practical contributions  

- Investigated, surveyed and evaluated the current situation of 

teaching in general, the reality of improving SS competence in 

teaching Physics at high schools. Thereby, the thesis has pointed out 

the causes of the situation and the problems that need to be solved; 

- Designed 03 teaching organizational processes in the direction 

of improving students' SS competence with Fb assistance, to transfer 

some knowledge of Mechanics and Electromagnetics Physics at high 

schools and used those processes to organize teaching activities in the 

experiments of the thesis topic; 

- Built a Fb page to deploy SS activities for students on the topics 

"Moving bubble car", "Explore the Earth’s magnetic field" and "The 

magic of magnetic force". Especially with the record of SS results, 

students can use it to review, consolidate knowledge and use as a 

reference source in the following school years. 
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CONTENTS 

Chapter 1. LITERATURE REVIEW 

 

1.1. The researches on competence and self-study competence 

1.1.1. Research results in the world 

 From the studies, it has been shown that for a long time, foreign 

researchers have been interested in studying the activities of pupils 

and students. Studies have contributed to affirming the great role of 

teaching in improving learning performance, and the authors have 

also pointed out the SS skills and the role of teachers in raising the 

positive SS attitude of learners, but what is the positive SS and SSC 

of learners and how it is improved, not many researchers have 

mentioned. Therefore, improving SS is very necessary and directly 

affects learners' learning. 

1.1.2. Research results in Vietnam 

 Through the above researches on SS and SSC by domestic 

and foreign authors, we have found that education has changed from 

an academic education, heavy on theory, away from practice to an 

education which focuses on the formation of competence, 

promoting the activeness and creativity of learners. However, in 

order to improve students' competence, especially SS competence, 

it is necessary to propose specific measures and apply them in 

teaching students, help students promote their activeness, self-

reliance and creativity, improve self-directed learning, develop the 

capacity to act, the capacity to collaborate. 

1.2. Studies on teaching with the support of information 

technology and social networks 

1.2.1. Research results in the world 

 Researches around the world have achieved certain 

achievements in the study of teaching with the support of IT in 

general and social networks in particular. It is these preeminent 

characteristics that have made teaching with the support of IT 

strongly attract investors all over the world from the late 1990s 

until now, creating new expectations for a revolution. 

Technology and education, opening up a new demand in training 

technology in Vietnam. 
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1.2.2. Research results in Vietnam 

 Teaching with the support of IT and social media in Vietnam 

has made strong developments in both technology and scientific 

research, creating a great research demand in this potential field. 

According to the researcher's knowledge, the topic “Improving 

self-study competence of students in teaching Mechanics and 

Electromagnetism Physics at high school with Facebook 

assistance” has not fully researched by any domestic author yet. 

1.3. Thesis research problem 

 From the above analysis, we propose the following issues for the 

thesis to be clarified: 

 - Analyze the theoretical basis of improving SS competence for 

students and the use of Fb assistances in teaching in general and the 

process of improving SS competence for students in particular. 

 - Assess the current status of the use of Fb; using Fb assistances 

in teaching activities and the reality of improving SS abilities in teaching 

in general and in teaching Physics in particular. 

 - Proposing measures to improve SS competence in teaching 

Physics with Fb assistance. 

 - Building a learning page on Fb to assist the improvement of SS 

skills for students. 
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Chapter 2. THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF 

IMPROVING SELF-STUDY COMPETENCE OF 

STUDENTS WITH FACEBOOK ASSISTANCE 

 

2.1. Teaching towards improving self-study competence of students 

2.1.1. Concepts 

2.1.1.1. Competence 

 Competence is the ability to mobilize knowledge, skills, attitudes 

(motivations) and apply them appropriately to successfully implement a 

certain activity. Competence is formed and developed through training, 

improving and practical experience of each individual. 

2.1.1.2. Self-study 

 SS is thinking, exploring, discovering knowledge by oneself, 

and working in a self-conscious, proactive, self-reliant and positive 

manner to acquire knowledge, form learning skills and attitudes. 

2.1.1.3. Self-study competence  

 SSC is the ability that students self-identify, manage and control 

effectively SS activities in order to apply knowledge to new or similar 

situations with high quality; expressed through the right motivation, 

positive attitude in learning activities. 

2.1.2. Characteristics of self-study competence 

 SSC has some basic characteristics as follows: 

 - The appropriateness of the processes of intellect - will - 

perseverance - interest in SS activities (whether SS with teacher 

support or SS without a teacher). 

 - Students' learning activities go beyond classroom learning, but 

still adhere to the knowledge content of the curriculum, the goal of SS is 

always to improve, expand and exceed the requirements of the set goals. 

 - Positive subjectivity in general and intellectual positivity in 

particular. 

 - The solidity and regularity of the mechanism, test skills, self-

test and assessment in learning. 

 - Openness (publicity) in personal responsibility, in other words 

honesty with one's heart, especially toward one's weaknesses and 

deadlocks in study. 

 - Creativity, of which some manifestations are easy to be seen: 

optimism towards the future, extroversion with confidence, a sense of 

readiness for new problems and problem-solving skills. 
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 - SSC helps students to be more successful in learning and in 

life, and at the same time enables them to learn for life to adapt to the 

progressive environment and society today and in the future. 

 Thus, the SSC of high school students is the ability to 

independently explore, perceive and apply knowledge to similar or 

new situations. Specifically, the ability to self-plan, self-inquiry 

(research documents, explore, discover, experience,...), self-test 

and evaluation. 

2.1.3. Structure of self-study competence 

Table 2.1. Component competencies of self-learning competence 

Component 

competencies  

Sym

bol 
Behavioral indicators of SSC 

SS problem 

awareness 

competence 
N.A. 

- Determine SS goals; 

- Identify SS content; 

- Identify tasks to be performed for SS; 

SS planning 

competence 
N.B. 

- Make a timetable for SS; 

- Determine the conditions for SS; 

- Choose the form of SS; 

Ability to 

implement SS 

plans 
N.C. 

- Look up and search for information; 

- Process information during SS; 

- Present SS results; 

- Select the level of support; 

Self-evaluate N.D. 
- Use the self-assessment process of SS; 

- Adjust the SS process. 

2.1.4. Self-study forms 

 - SS in class 

 - SS outside of class 

 + SS through manuals (prints) 

 + SS with the support of information technology 

2.2. Teaching with Facebook assistance 

2.2.1. Concept 

 A social network is an information system that provides a 

community of network users with services to store, provide, use, 

search, share and exchange information with each other, including 

services to create personal websites, forums, chat online, share audio, 

images and other similar services. 
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2.2.2. The assistances of Facebook in teaching 

2.2.2.1. Characteristics of Facebook in teaching 

 - Community connection 

 - Multimedia feature 

 - Interoperability 

 - The ability to transmit and store large amounts of information 

 - High interactivity 

2.2.2.2. Role of Facebook in teaching 

 - Review knowledge and practise necessary skills for the process 

of absorbing new lessons 

 - Forming new knowledge and skills for students 

 - Consolidate, review and apply knowledge 

 - Summarize and systematize knowledge 

 - Test and evaluate students' knowledge and skills 

2.2.2.3. Forms of self-study with Facebook 

 Form 1: High school students are in class under the teaching 

organization of teachers, Fb support teachers to capture students' 

opinions and questions through comments and discussions in the 

chat box. 

 Form 2: Students learn by themselves part of their knowledge of 

the content of the next lesson through the assignment of tasks by the 

teacher in the class group, the rest of the knowledge is taught directly 

in the classroom. 

 Form 3: Teachers organize online teaching for students through 

Fb, primary school students SS at home and interact with teachers 

through direct comments on Fb, students exchange with students 

through group groups. 

 Form 4: Students study the content of the lesson through Fb 

totally by themselves. 
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Diagram 2.1. Forms of teaching organization with Fb assistances  

 

2.2.2.4. Levels of Facebook assistance 

 Level 1: Fb assists the exchange of knowledge and questions 
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 Level 4: Students actively learn, search for knowledge on their 

own through Fb 

 
Diagram 2.2. Levels of Fb assistance 

2.3. Situation of self-study students when using Facebook 

2.3.1. Result of investigation and survey 

2.3.2. Cause of the situation 

 - At the beginning of the course, the teacher did not orient the 

students about the SS method, the teacher did not really care about 

creating motivation in teaching for the SS of students. This is one of 

the first factors that have a great impact on students' attitudes towards 

the subject as well as their results. 

 - In teaching management, teachers also pay too much attention 

to teaching knowledge but do not focus on teaching learning methods 

and guiding students to SS. 

 - Some teachers have paid attention to innovating teaching 

methods in the direction of promoting learners' abilities, but have not 

diversified learning activities to improve students' SSCs. Teachers 

through teaching in class and giving homeworks in the traditional way 

have not stimulated students' interest in SS through other channels, 

such as Fb. 

Fb assists the 

exchange of 

knowledge 

and questions 

after each 

lesson 

 

Level 1 

The teacher 

assigns tasks to 

the Sts, the Sts 
receive the task 

and SS the 

content requested 
by the teacher, 

discuss with the 

teacher and other 
members through 

the Faceboob 

 

Level 2 

Students self 

learn online 

with teachers 

through Fb 

Level 3 

Students 

actively 

learn, search 

for 

knowledge 

on their own 

through Fb 

Level 4 



 12 

 - Although aware of the important role of improving students' 

SSC in teaching Physics at high school, teachers have not paid enough 

attention to creating learning motivation and attitudes for students. 

 - The training program at many pedagogical universities is still 

heavily academic, do not properly focus in the training of vocational 

skills for students, especially the self-study capacity of pedagogical 

students is still limited. 

 - Some students are not aware of the importance of SS 

through  Fb. 

 - A part of parents has not been interested in supporting their 

children in SS activities, especially SS with Fb assistance. 

2.3.3. Issues that need to be solved 

 About time 

 About psychology 

 About learning methods 

 About improving students' SSCs 

2.4. Building a framework of students' self-study competence with 

Facebook assistance 

2.4.1. Principles of building a framework of students’ self-study 

competence with Facebook assistance 

 Principle 1. Ensure systematic, scientific and comprehensive 

 Principle 2. Ensure that it is suitable for high school students and 

selected teaching methods 

 Principle 3. Ensure objectivity and trustworthiness 

2.4.2. The process of building a self-study competency framework for 

students with Facebook assistance 

 Step 1. Research the structure and characteristics of students' 

SSC with Fb assistance 

 Step 2. Determine the basis for building SSC framework 

 Step 3. Build the SSC Framework 

 Step 3.1. Build the component competencies and behavioral 

indexes of self-study with Fb assistance 

 Step 3.2. Build levels and score references 

 Step 4. Consult experts on the built SSC framework 

 Step 5. Edit the SSC framework 

 Step 6. Experiment 

 Step 7. Complete the SSC framework 
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2.4.3. Framework of self-study competence of students with 

Facebook assistance 

2.5. Measures to improve students' self-study competence with the 

Social Networks assistances 

2.5.1. Proposed Principles 

 Developing students' interest in learning 

 Adaptation to specific objects and conditions 

 Purpose of learning 

2.5.2. Proposed premises 

 Teaching objectives 

 Teaching content 

 Structural features of SSC 

 The role of social network Fb in teaching 

2.5.3. Remedial measures 

2.5.3.1. Improving self-study planning skills with Facebook assistance 

 The goal of the measure 

 Implementation process 

 Step 1: Determine the purpose and needs of SS with Fb 

assistance 

 Step 2: Orientation of SS activities with Fb assistance 

 Step 3. Implement SS plan with Fb assistance 

 Step 4. Check and evaluate SS results with Fb assistance 

2.5.3.2. Improving students' SS skills with Facebook and modern 

learning facilities 

 Measure goal 

 Implementation process 

 Step 1. Teachers create a Fb social network, set up a learning 

group via Fb 

 Step 2. Receive learning tasks from teachers in the direction of 

learning topics 

 Step 3. Perform tasks through learning topics with Fb assistances 

and learning facilities 

 Step 4. Report on the learning topic with Fb assistance 

 Step 5. Evaluate the results in the SS process with Fb assistance 

2.5.3.3. Improving self-management skills in SS for students with 

Facebook assistance 

 The goal of the measure 

 Implementation process 
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 Step 1. Planning the process and activities of SS with Fb assistance 

 Step 2. Manage oneself, equipment and personal SS environment 

 Step 3. Monitor, evaluate, feedback on process and results of SS 

2.5.3.4. Improving time management skills in SS for students with 

Facebook assistance 

 The goal of the measure 

 Implementation process 

 Step 1. Make a specific and detailed plan on how to manage SS 

time with Fb assistances 

 Step 2. Notice how the golden timeframe works 

 Step 3. Create motivation and excitement for students in SS with 

Fb assistance 

 Step 4. Train students' will to learn with Fb assistance 

2.6. Conclusions of chapter 2 

 From the results of research on the theoretical basis of improving 

SS competence for students with Fb assistances and the results of 

investigation and exploration of the current status of the use of Fb in 

teaching in general and the use of social networks Fb. In teaching in 

the direction of improving SS competence for students in particular, 

we came to the following conclusions: 

 Basic contents of SSC; The characteristics of SSC help students 

to devise their own learning methods from the beginning to the end of 

the learning process and play a key role by being interested, 

participating actively and responsibly throughout the learning process. 

The structure of the SSC is the elemental competences of the SSC 

which are the basic abilities, combined together to form the SSC and 

include four components: internal force of the subject in SS activity; 

external forces affecting the subject in SS activities; develop, 

implement and adjust learning plans; evaluate and reflect on solutions. 

Each component includes a number of behavioral indicators of 

individuals when working independently or when working in groups 

during the experiment. Thereby, it shows that there is a close 

relationship between learning activities and capacity building for 

students. In which, the teachers have an important role in organizing, 

orienting, providing materials for students, providing the necessary 

baggage so that when problems arise, students can apply their 

knowledge and skills, available to SS effectively. 
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 Besides, with the desire to find a way to improve the students' 

SSC with Fb assistance, the topic has researched the basic contents of 

the Fb social network, the role and structure of the Fb in teaching; as 

well as assess the current status of students' SSCs; identify the root 

causes of the situation. From there, give specific measures to improve 

SS competence for students with Fb assistance. 

 In which, the measures are taken to improve the component 

competencies of the SSC. Specifically, the following measures: 

Improving skills in SS planning with Fb assistance; Improving 

students' SS skills with Fb and modern learning means; Improving 

self-management skills in SS for students with Fb assistance; 

Improving time management skills in SS for students with Fb 

assistance. Based on the 4 proposed measures, a teaching process has 

been built in the direction of improving SS competence for students in 

Physics teaching that can be applied directly to teaching management 

to improve SS competence for students with Fb assistance. 

 On the basis of research, the thesis wants to affirm that: 

Teaching is the way to improve SS competence, and at the same time, 

SS competence is the basis and condition for successful teaching. 
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Chapter 3. ORGANIZATION OF SS ACTIVITIES TO LEARN 

MECHANICS AND ELECTROMAGNETICS PHYSICS AT 

HIGH SCHOOL WITH FACEBOOK ASSISTANCES 

 

3.1. Designing topic ideas for teaching Mechanics and Electromagnetics 
Physics at high school with Facebook assistance 

3.2. Content structure of Mechanics and Electromagnetics Physics 

at high school  

3.2.1. Content structure of chapter "Laws of conservation" 

3.2.2. Content structure of the section “Magnetic field” and 

“Electromagnetic induction” 

3.3. Building and using social networks in teaching 

3.3.1.Principles of building social networks in teaching 

3.3.2. Proposing the process of building and using Facebook as 

teaching assistances  

3.3.2.1. Preparation stage 

 For teachers 

 - Step 1: Build the content of the lesson topic 

 - Step 2: Select the forms of teaching and the levels of Fb 

assistances 

 - Step 3: Create a Fb page 

 - Step 4: Check, try to interact on Fb page 

 For students 

 - Step 1: Define learning goals and tasks 

 - Step 2: Search for information and documents via the Internet 

and learning resources 

 - Step 3: Make a study plan 

 - Step 4: Join the Fb page 

3.3.2.2. Stage of organization and implementation 

 - Step 1: Identify and propose problems in learning 

 - Step 2: Exchange information 

 - Step 3: Knowledge system and presentation of learning outcomes 

 - Step 4: Apply 

3.3.2.3. Stage of evaluation and adjustment 

 - Step 1: Check and evaluate learning outcomes 

 - Step 2: Fix mistakes, adjust learning methods 

3.3.3. Introducing Facebook as teaching assistances 
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3.4. Design the teaching process of some knowledge units of Mechanics 

and Electromagnetics Physics at high school in the direction of 

improving self-study competence with Social Networks assistances 

3.4.1. The process of organizing and teaching the topic "Moving 

bubble car" (topic 1) with Facebook assistance 

3.4.2. The process of organizing and teaching the topic "Explore the 

Earth's magnetic field" (topic 2) with Facebook assistance 

3.3.3. The process of organizing and teaching the topic "The 

miracles of magnetic force" (topic 3) with Facebook assistance 

3.5. Conclusions of chapter 3 

 The research results build the teaching process in the direction 

of improving SSC for students with Fb assistances in teaching some 

knowledge of Mechanics and Electromagnetics of Physics in high 

school, allowing some conclusions are drawn as follows: 

 Some knowledge of Mechanics and Electromagnetism of Physics 

in high school is presented in a logical and convenient way for 

organizing activities to foster SSC for students in the teaching process. 

Teachers research and focus on organizing for students to interact with 

each other, interact with teachers to create favorable conditions for 

fostering SSC for students in the process of SS. The use of the process 

of organizing SS capacity building for students in teaching high school 

physics should also pay attention to the stages of the process of fostering 

SSC at each teaching time in the most appropriate way. For different 

students, appropriate adjustments are required at different levels. 

Specifically: students are not familiar with SS via Fb or are familiar but 

at a low level, students already know how to use Fb in SS but are still 

confused and not proficient or passive and students has the ability to SS 

with Fb assistances is relatively proficient, close to the level of 

proactively working independently to solve cognitive requirements. 

 In addition, it is necessary to pay attention to the time in the process 

of developing students' SSC and flexibly applying them to specific 

situations in teaching topics. In the curriculum, it is not necessary to 

organize too many SS activities, but only need to apply them to the 

appropriate topics with the right time to create the highest efficiency. 

 - From the teaching process proposed in Chapter 2, we have 

designed 3 teaching processes through the topics "Moving bubble car", 

"Explore the Earth’s magnetic field" and "The magic of magnetic 

force" ” to be used for PE in chapter 3.  



 18 

Chapter 4. PEDAGOGICAL EXPERIMENTS 
 

4.1. Objectives of pedagogical experiment 

4.1.1. Objectives of pedagogical experiments round 1 

4.1.2. Objectives of pedagogical experiments round 2 

4.2. Scope, object of pedagogical experiment 

4.2.1. Scope of pedagogical experiment 

- About the experimental area: Lap Vo 2 High school and Lai 

Vung 1 High school, Dong Thap province. 

- About the teaching content: Some knowledge of Mechanics and 

Electromagnetism Physics at high school with the topics "Moving bubble 

car", "Explore the Earth’s magnetic field" and "The magic of magnetic force". 

4.2.2. Subjects of pedagogical experiment 

- Learners: 10th and 11th grade students at Lap Vo 2 High 

school and Lai Vung 1 High school, Dong Thap province in the 2017-

2018 school year and the 2018-2019 school year. 

- Teachers: Teacher Nguyen Van Duy Lam, Teacher Le Trung Nghia 

(Physics - Technology group of Lap Vo 2 High school, Dong Thap province) 

and Teacher Dang Tan Le Gia, Teacher Tran Thanh Phong (School of 

Physics - Technology group) Lai Vung 1 High school, Dong Thap Province). 

4.3. The process of pedagogical experimentation 

4.3.1. Select a sample of pedagogical experiments 

4.3.1.1. Select sample pedagogical experiments round 1 

4.3.1.2. Select sample pedagogical experiments round 2 

4.3.2. Organization of pedagogical experiments 

- Choose teachers to teach 

- Prepare materials for teachers to teach PE 

- Guide teachers to carry out the teaching process in the 

designed direction 

- Agree on implementation 

- The lessons of both rounds include: Topics: "Moving bubble car", 

"Explore the Earth's magnetic field" and "The magic of magnetic force" in 

Mechanics and Electromagnetic Physics at high school. 

- Observe the process of teaching PE 

- Investigate output right before the end of PE 
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4.4. Methods of assessing students' self-study competence with the 

social networks assistances 

4.4.1. Qualitative methods 

4.4.2. Quantitative methods 

4.4.2.1. The case study methods 

4.4.2.2. Statistical methods 

- The effectiveness of teaching in the direction of improving SS 

with Fb assistances for students is evaluated quantitatively through 

statistical evaluation of the results obtained from the test. 

- Comparing the effectiveness of the teaching method according 

to the proposed direction of the topic and the usual teaching method, it 

is necessary to compare the proposed parameters. 

- The average value is a characteristic parameter for the 

concentration of data. 

4.5. Results of pedagogical experiments 

4.5.1. Results of pedagogical experiments round 1 

4.5.2. Results of pedagogical experiments round 2 

4.5.2.1. Assessing students' SS competence with Facebook assistances 

through the results of monitoring the progress of a group of students 

4.5.2.2. Quantitative assessment through tests using statistical 

methods 

Chart 4.1. Input cumulative 

frequency distribution chart 

Chart 4.2. Output cumulative 

frequency distribution chart topic 1 
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Graph 4.1. Chart of the input 

cumulative frequency distribution

 

Chart 4.2. Output cumulative 

frequency distribution Chart topic1 
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meeting teaching goals and contributing to innovating teaching teaching 

methodology in the direction of focusing on students, creating favorable 

conditions for teachers to organize cognitive activities for students in 

teaching high school Physics. The criteria for assessing students' SSC with 

Fb assistances ensure reasonableness and verifiability. 

- Students whose SSC are improved with Fb assistances in 

learning have a good spirit, attitude to study, creativity, activeness and 

high self-discipline. Students' SS skills through Fb are increasingly 

progressive, effective and initially improving SSC for students with Fb 

assistance and research competence. SS in the direction of improving 

SSC for students with Fb assistances brings excitement in studying to 

students and creates opportunities to promote the spirit of exchange, 

sharing, and cooperation in learning and work, confidence and 

listening skills, stimulate public speaking competence and help 

students realize their own roles and responsibilities to the collective 

and to the community. Thereby forming in them a good character, 

necessary virtues to meet the requirements of the country's human 

resources to ensure the successful realization of the orientation of 

Industrialization - Modernization of the country. 

- Students' Physics results of the classes taught in the direction 

of focusing on improving students' SSC with Fb assistances in teaching 

improved markedly compared to teaching methods which pay little 

attention to improving students' SSC with Fb assistance. 

- From the results of pedagogical experiments, it is possible to 

conclude that the scientific hypothesis proposed by the thesis is 

correct. The method of organizing teaching in the direction of 

improving the SSC for students with Fb assistances in teaching Physics 

in high schools is completely feasible. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

A. Conclusions 

Based on the research goals and tasks of the thesis and the 

experimental results of the topic: "Improving self-study competence of 

students in teaching Mechanics and Electromagnetism Physics at high 

school with Facebook assistances" has been achieved, some basic 

issues can be concluded as follows: 

- The topic has clarified the following issues: 

+ Concepts: Competence, SS, SSC, social networks Fb 

 Competence is an integrated attribute of personality, which is 

a combination of psychological characteristics of an individual in 

accordance with the requirements of a definite activity, ensuring that 

that activity has good results. The competence of each person is a 

combination of individual psychological characteristics expressed in a 

certain activity to meet the requirements of performing a given task. 

 SS is an independent activity that takes up knowledge, skills, 

and techniques. It is brainstorming, thinking, and using intellectual 

abilities (observation, comparison, analysis, synthesis, etc.) 

motivational and emotional qualities to occupy knowledge of a 

certain field of knowledge or historical and social experiences of 

mankind, making it the property of the learners themselves. SS is an 

active and dynamic learner, finding out knowledge and experience 

by his/her own actions and self-expression. SS is putting oneself in a 

learning situation, in a position of research, dealing with situations, 

solving problems, testing solutions... SS belongs to the process of 

personalizing learning. 

 SSC is the ability that students self-identify, manage and 

control effectively the teaching activities; expressed through the right 

motivation, positive attitude in learning activities. 

+ Components of SSC are basic abilities, combined with each 

other to form SSC and include four components: Internal force of the 

subject in SS activities; External forces affecting the subject in SS 

activities; Managing and regulating emotions in SS; Plan and 

implement solutions. Each element includes some individuals’ 

behaviors when working independently or when working in groups 

during SS. 
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- The topic has clearly defined the improving of SSC for 

students with Fb assistances must be concretized by improving the 

corresponding competencies for students. From there, a system of 

necessary competencies for students to learn effectively on their own, 

identified by the topic, includes: improving SS motivation - self-

improvement, mastering the content of the subject, forming a number 

of important SSC. 

- The topic has proposed the following processes: 

+ The process of improving SSC for students with Fb 

assistances includes 3 stages: 

 Stage 1: Preparation: Determining Competency, this stage 

consists of four steps: determining lesson objectives, analyzing 

lessons, determining SSC building for students with Fb assistance, 

planning to organize SS through social networks Fb. 

 Stage 2: Organizing training including steps: Orientation, 

students SS with Fb assistance, interaction, summarization. 

 Stage 3: Evaluation consists of two steps: Organizing the 

examination and evaluation of the results. 

 + The process of organizing improving students’ SSCs with Fb 

assistances includes 2 stages: 

 Stage 1: Preparation: This stage consists of four steps that are 

defining the lesson objectives, analyzing the lesson, determining the 

improving of SSC with Fb assistance, and making a SS plan with Fb 

assistance. 

 Stage 2: Organizing training including the following steps: 

Orientation, students SS with Fb assistance, discussion, summary. 

The above procedures are used flexibly with three levels 

suitable for students and can be used in all stages of the lesson; in the 

types of lessons in class; use the procedure during class time or outside 

of class time. 

- Conduct PE as planned to test the correctness of the scientific 

hypothesis and the feasibility of the topic. The experimental results 

show that the scientific hypothesis that the topic has raised is 

completely correct. Specifically, during the implementation of the 

teaching topic using the subject-oriented teaching process, the 

students' SS is more interesting, active and dynamic, the students' SSC 

with the Fb's support is becoming more and more proficient, 
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progressive and complete. Since then, students' learning results in 

Physics have been improved, and teachers' teaching has become 

abundant and more effective. The experimental results also show that 

the research results of the topic can be widely used in teaching Physics 

in high schools today. 

Thus, improving SSC for students with Fb assistances has 

created excitement, increased students participation in the SS process, 

and trained students to collect information. , self-process information, 

apply, evaluate and self-assess, guide to build a plan of SS activities 

with Fb assistance. The method of teaching with Fb assistances as 

implemented helps students to present a problem, confidently 

communicate, form the habit of speaking-up, dare to do and dare to 

defend their opinions in front of others. Through this learning method, 

students know how to use the language of Physics to describe and 

explain real phenomena. 

Research results show that, if you know how to promote the 

superior features of Fb's social networks in teaching, in addition to 

enhancing students' positivity and activemess, it also helps improve 

students' SSC, and improve SS quality with Fb assistance. 

B. DEVELOPMENT DIRECTION OF THE TOPIC 

Continue to supplement and further improve the theoretical 

basis of improving SSC for students with Fb assistances in teaching 

Physics in high schools. 

It is possible to combine SS through Fb with the assistances of 

modern teaching tools, online teaching. 

C. RECOMMENDATIONS 

There should be studies in the direction of focusing on 

improving students' SSC with Fb assistances in combination with 

the use of other social networks, electronic documents and online 

forms in teaching. 

It is necessary to pay attention to research on teaching methods 

that focus on improving SSC for students with Fb assistance. At the 

same time, it is necessary to orient the assessment so that students can 

promote their SSCs with Fb assistances in teaching Physics. 
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