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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. Do đó mà theo A. Toffle [73], người mù 

chữ trong thế kỷ 21 không phải là những người không thể đọc và viết mà là những 

người không chịu học và không thể học lại. Để giải quyết những thách thức này đòi 

hỏi mỗi người phải có tư duy mới về cách tiếp thu kiến thức và kĩ năng, cũng như 

thích ứng để theo kịp với nền kinh tế tri thức. Vì vậy, nhiều mô hình học tập cũ gặp 

phải các hạn chế nhất định. 

Định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước ta trong giai đoạn 

hiện nay đã được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: 

“Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế 

quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu 

then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây 

dựng nền văn hóa và con người Việt” [61]. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 cũng đã định hướng: "Phát triển và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá 

chiến lược" [69]. Theo đó, chiến lược phát triển giáo dục (GD) đã quán triệt và cụ 

thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).  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 
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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 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 
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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. Đối tượng nghiên cứu 

 Sự hình thành và phát triển NLTH của HS trong học tập kiến thức Cơ học và 

Điện từ học Vật lí THPT 

5. Phạm vi nghiên cứu 

 - Quá trình DH về Cơ học và Điện từ học với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

 - Địa bàn nghiên cứu: Trường THPT Lấp Vò 2 và THPT Lai Vung 1, tỉnh 

Đồng Tháp. 

 - Thời gian thực hiện: Năm học 2017-2018 và 2018-2019. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu, hệ thống hoá cơ sở lý luận của NL và NLTH; 

- 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; 
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- 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. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Luật Giáo dục của Quốc Hội, các văn 

bản của Nhà nước về việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và sử dụng 

CNTT trong DH. 

 - Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu về cơ sở lý luận của hình thức bồi dưỡng 

NLTH và việc sử dụng MXH hỗ trợ việc TH của HS. 

7.2. Phương pháp điều tra thực tế 

 Phương 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 3 mẫu phiếu dành cho GV giảng dạy môn Vật lí, cha mẹ 

học sinh (CMHS) và HS THPT; Tìm hiểu về thực trạng DH trong bồi dưỡng NLTH 

của GV cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook; 

 - Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát ý kiến HS sau quá trình TNSP; 
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 - 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 rõ thêm vấn đề cần nghiên cứu. 

 Phương pháp quan sát sư phạm: Tiến hành quan sát hoạt động DH 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. 

 Phương pháp TNSP: Tiến hành TNSP ở các trường THPT có đối chứng 

(ĐC) để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của quy trình tổ chức DH, biện pháp 

bồi dưỡng, khung NLTH đã xây dựng. Từ đó, đánh giá một cách khách quan về quy 

trình, biện pháp, khung NLTH đã xây dựng. 

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Nghiên cứu một số HS trong lớp TN 

sau khi tham gia vào quá trình TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook để đánh giá 

mức NLTH của mỗi HS. 

7.3. Phương pháp công cụ đánh giá năng lực và thống kê toán học 

 Phương pháp công cụ đánh giá NL 

 Sử dụng Rubric để đánh giá NLTH của HS nhằm phân tích, xử lý kết quả 

TNSP nhằm khẳng định tính kết quả bồi dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. 

 Phương pháp thống kê toán học 

 Sử dụng phương pháp thống kê toán học để trình bày kết quả TNSP và kiểm 

định giả thuyết thống kê về sự khác nhau trong kết quả học tập (KQHT) của hai 

nhóm TN và ĐC. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1. 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; 
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 - Đề xuất được bốn biện pháp bồi dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook; 

 - Đề xuất được quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng NLTH của HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

8.2. 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. 

9. Cấu trúc của luận án 

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

 Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (24 trang) 

 Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng NLTH cho HS với sự 

hỗ trợ của MXH (57 trang) 

 Chương 3. Thiết kế tiến trình DH theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS một số 

kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của MXH (29 trang) 

 Chương 4. Thực nghiệm sư phạm (27 trang) 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

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

1.1.1. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới 

Vấn đề TH đã được nhiều học giả và những nhà tâm lý học quan tâm nghiên 

cứu như V. A. Cruchetxki, A. D. Lêvitov. Kế thừa những nghiên cứu trước đó về 

TH và chỉ ra một số thành phần tâm lý cơ bản của sự lĩnh hội. Các thành phần này 

có mối quan hệ qua lại với nhau trong tâm lý của HS, nếu thiếu sự tự giác, tích cực 

thì học tập của HS sẽ không đạt yêu cầu. Nghĩa là trong học tập, HS phải TH, tự 

giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức cho bản thân [19], [44]. Khi nghiên cứu việc tổ 

chức có hiệu quả hoạt động TH của người học, tác giả I. F. Kharlamôv đã đề cập 

đến động cơ và việc phát huy tính tích cực của HS đối với hoạt động TH trong tác 

phẩm “Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào”. Tác giả đã nhấn 

mạnh việc học tập và xem nó là quá trình nhận thức tích cực của HS. Vai trò của 

người GV là người tổ chức và hướng dẫn việc học tập, tạo điều kiện cần thiết để 

kích thích hoạt động nhận thức của HS. HS phải nắm vững kiến thức và tự tổ chức 

việc học tập của mình, tự tái tạo tri thức của loài người thành tri thức của mình, qua 

đó tính tích cực được hình thành và phát triển. Theo ông, TH đóng vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao tính tích cực nhận thức và hiệu quả hoạt động trí tuệ của 

HS, ông đã nêu lên một loạt những phương pháp, những thủ thuật như phép tương 

tự, phân tích - tổng hợp, quy nạp, tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng, nhấn mạnh 

mâu thuẫn chứa đựng trong tài liệu nhằm kích thích và phát huy tính tích cực nhận 

thức của HS [36] [37]. 

Nghiên cứu về TH và xem hoạt động TH như là một PPDH, G. D. Sharma [64], 

Taylor [105], Carl Rogers [102], Sandra Kerka [97], đều cho rằng để khuyến khích 

sinh viên TH bằng cách lồng ghép phương pháp TH trong quá trình giảng dạy của 

giảng viên, tuy nhiên, sẽ gặp khó khăn nhất định khi áp dụng những phương pháp TH 

này cho đối tượng người học là HS phổ thông [64]. Và nguời học TH sẽ có những 

biểu hiện của người có NLTH và xác nhận rằng người TH là người có động cơ học 
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tập và bền bỉ, có tính độc lập, kỷ luật, biết định hướng mục tiêu và có kĩ năng hoạt 

động phù hợp [105]. Bên canhj đó, còn đưa ra chủ trương hình thành môi trường học 

tập, trong đó người học có ý thức về bản thân, an toàn và tự do để lựa chọn. Người 

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 trường học tập tin cậy an toàn trở thành người cùng học, 

chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và kĩ thuật học tập [102]. Quan niệm sai lầm lớn 

nhất là cố gắng để nắm bắt được bản chất của TH trong một định nghĩa duy nhất. 

Theo đó cho dù nghiên cứu hay thực hành, học cá nhân hay học nhóm, mỗi một cá 

nhân người học có phương pháp, có NL riêng biệt - chính sự riêng biệt ấy cho thấy 

NLTH và việc TH của mỗi cá nhân là khác nhau [97]. Trong công trình “Học tập một 

cách thông minh” của Shayer Michael và Adey Philip đã đưa 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 đưa ra những gì cần giúp đỡ các em trong quá trình TH. Bên cạnh 

đó Michael và Phillip còn quan tâm đến vấn đề 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 như mức độ tích cực của HS khi TH [100] Trong cuốn sách “Tự học”, 

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

hoàn toàn là một phương pháp trong DH mà là một mục tiêu quan trọng của giáo dục. 

Ý tưởng về tự chủ của người học không phải là mới, ông còn gọi thuật ngữ này với 

cách gọi khác như: Cá nhân hóa, người học độc lập. Điều này có ý nghĩa là người học 

phải có đầy đủ NL để chịu trách nhiệm và ra quyết định đối với việc học của mình. 

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 người học. 

Nó là một vấn đề quan trọng nhất trong việc giảng dạy. Người 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 hướng 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 đưa ra trong nghiên cứu của mình quan niệm về TH, điều kiện 

để TH, chiến lược học tập hiệu quả cũng như những biện pháp khuyến khích HS TH 

và tự kiểm tra, đánh giá việc học của bản thân. 
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Về mối quan hệ giữa nhiệm vụ học tập ở nhà và TH, tác giả K. N. Êlidarốp đã 

chú ý đến việc học ở nhà của HS, nói lên tác dụng của việc TH ở nhà và mối quan 

hệ giữa nhiệm vụ ở nhà và TH. Ông cũng đã nêu rõ nội dung của việc TH ở nhà, ở 

đó có sự phân hóa trong quá trình giao bài tập cho từng đối tượng HS. Tuy nhiên, 

những bài tập khó chỉ dành cho đối tượng khá giỏi, không bắt buộc tất cả phải làm. 

Sự phân hóa thực hiện không chỉ đối với HS khá giỏi mà còn có những bài tập 

mang tính gợi mở cho những bài tập chung để HS yếu kém có thể hoàn thành nhiệm 

vụ tối thiểu GV giao cho. Theo đó, việc giao bài tập để HS thực hiện trong thời gian 

TH được xem là biện pháp quan trọng để nâng cao tính tích cực và hiệu quả hoạt 

động TH của HS. Cho dù các bài học được hoàn thiện như thế nào, mức độ tích cực 

của HS ở trên lớp cao đến như thế nào, thì việc giao các bài tập ở nhà vẫn rất cần 

thiết. Tuy nhiên, việc TH ở nhà của HS đòi hỏi phải có ý thức, tính tích cực và tính 

tự lực cao [25].  

Trong những công trình nghiên cứu về việc hình thành và phát triển kĩ năng, 

phương pháp TH thì A. N. Leonchiev đã nghiên cứu và chỉ ra các kĩ năng TH cần 

thiết để đảm bảo cho HS đạt kết quả cao. Trong kĩ năng TH, tác giả nhấn mạnh đặc 

biệt đến kĩ năng đọc sách. Theo ông kĩ năng đọc sách là kĩ năng cơ bản, quyết định 

đến kết quả hoạt động TH của HS. Trong khi đó, V. Ôkôn trong cuốn “Những cơ sở 

của việc dạy học nêu vấn đề” cho rằng tính tích cực là lòng ham muốn hành động 

được nảy sinh một cách không chủ định và gây nên những biểu hiện bên ngoài hoặc 

bên trong của sự hoạt động, chủ thể đã ý thức được mục đích của hành động. Khi 

nghiên cứu về hoạt động TH tác giả đã đi sâu nghiên cứu về các kĩ năng TH. Ông 

cho rằng để TH có hiệu quả thì người học phải có kế hoạch TH. Kế hoạch học tập 

sẽ giúp người học chủ động trong hoạt động và thể hiện tác phong khoa học trong 

TH của bản thân [58]. 

Một hướng nghiên cứu khác lại tập trung xác định, phân loại đặc điểm của 

NLTH để nhận ra vai trò của GV trong việc hướng dẫn HS TH điển hình là 

Taylor, Candy Linda Leach, Guglielmino... Cụ thể tác giả Candy trong phân tích 

lý thuyết toàn diện của mình, ông tiếp tục phát triển khái niệm NLTH theo hai 

phương diện (yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong). Đối với phương diện về yếu 
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tố bên ngoài của NLTH ông nhấn mạnh rằng quá trình tự kiểm soát hoạt động học 

tập là rất quan trọng để HS hoàn thiện NL kiểm soát và NL này chịu ảnh hưởng 

bởi phương pháp giảng dạy của GV do vậy trong cơ sở giáo dục GV phải chủ 

động lập kế hoạch giảng dạy để định hướng hoạt động kiểm soát của HS. Mục 

đích là cung cấp cho người học những cơ hội để trải nghiệm và trao quyền cho các 

em để tìm hiểu tri thức một cách độc lập. Yếu tố bên trong chính là một thuộc tính 

tâm lý của con người, tác giả đề cập nhiều đến sự tự tin, tự tin sẽ giúp cho người 

học kiên nhẫn theo đuổi các cơ hội học tập [88]. Bên cạnh đó, Taylor và Candy đã 

tập trung mô phỏng, xác định những dấu hiệu của NLTH được bộc lộ ra ngoài. 

Những nghiên cứu này hướng tới tìm ra hình thức tác động đến người học để giúp 

cho người học thuận lợi trong quá trình TH [88], [105].  

N. A. Rubakin trong tác phẩm “Tự học như thế nào” đã nhấn mạnh vai trò 

của thái độ tích cực TH trong việc chiếm lĩnh tri thức của HS. Tác giả cho rằng để 

HS tích cực, chủ động trong quá trình TH thì cần phải giáo dục động cơ học tập 

đúng đắn [63]. Tất cả phương pháp tự tìm ra kiến thức, chung quy gọi là phương 

pháp TH. Mỗi cá nhân phải tự tổ chức việc học của mình sao cho phù hợp với điều 

kiện thực tiễn. Người học theo cách riêng của cá nhân nhưng thường xuyên trao đổi 

kiến thức với nhau, còn gọi là “thảo luận chung” để phổ biến cách học của mình cho 

người khác. Tác giả đã đánh giá được vai trò quan trọng của kiến thức chuyên môn 

rất cần thiết trong cuộc sống vì mỗi người cần có một nghề để sống và tạo ra của cải 

cho xã hội để tồn tại. Vì vậy, để có thể phân biệt được những vấn đề thường xuyên 

xảy ra xung quanh thì con người cần TH. TH giúp con người biết so sánh kiến thức 

trong sách và thực tế trong cuộc sống. Tác giả cũng phân tích sâu sắc mối quan hệ 

giữa việc TH và đặc điểm riêng của từng cá nhân. Việc tiếp thu kiến thức trong 

cuộc sống cần có sự đấu tranh, vượt khó khăn thì mới có vinh quang, đồng thời có 

năng khiếu mà không rèn luyện, học tập thì năng khiếu cũng không phát triển. Ông 

đã nhấn mạnh vai trò của thái độ tích cực TH trong việc chiếm lĩnh tri thức của HS. 

Tác giả đã nói lên những điểm mấu chốt trong TH, tổng kết kinh nghiệm học tập 

của bản thân và đề ra cơ sở khoa học cho hoạt động TH. Theo ông, cứ đặt ra câu hỏi 

cho mình rồi tự tìm cách trả lời. Đó chính là TH và để TH đạt kết quả thì ngoài việc 
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phải giáo dục cho HS động cơ đúng đắn trong TH thì cần hình thành và phát triển kĩ 

năng, phương pháp TH [63]. 

Người học không thể được cung cấp đầy đủ tất cả các kiến thức để có thể sử 

dụng cả đời, muốn vậy, người học phải tự học tập suốt đời. Chính vì vậy, TH  

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tích cực nhận thức và hiệu quả 

hoạt động trí tuệ.  

N. Khvesenhia, M. Sacovich trong tác phẩm “Phương pháp giảng dạy các môn 

học kinh tế” đã khẳng định: Theo bản chất của lý luận DH, TH của sinh viên bao 

gồm toàn bộ môi trường học tập được tổ chức bởi GV với mục tiêu hướng đến tự 

đào tạo cho người học. TH là hoạt động học tập diễn ra mà không có sự tham gia 

trực tiếp của người dạy [41]. 

Trong cuốn “Tổ chức công việc tự học của sinh viên đại học”, A. A. 

Goroxepxki đã tổng kết kinh nghiệm công tác cá nhân của mình trong các trường 

đại học và đã đưa ra một số đề nghị về phương pháp học tập của sinh viên đại học 

trên mấy vấn đề cơ bản: nghe và ghi chép bài giảng; đọc và ghi tài liệu; chuẩn bị 

seminar; làm bài tập nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp; chuẩn bị kiểm tra và thi; tổ 

chức lao động trí óc và kế hoạch làm việc [26]. 

A. D. Lêvitov đã chỉ ra một số thành phần tâm lý cơ bản của sự lĩnh hội, các 

thành phần này có mối quan hệ qua lại với nhau, nếu thiếu tính tích cực học tập của 

HS sẽ không đạt yêu cầu đào tạo. Tức là, trong quá trình học tập người học phải 

TH, tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức. Trong các thành phần tâm lý của sự lĩnh 

hội cũng đã được tác giả nêu: thái độ và các quá trình tư duy, ghi nhớ để chiếm lĩnh 

tri thức đóng vai trò quan trọng [44]. 

P. V. Exipôv nghiên cứu công tác TH của HS ngoài giờ lên lớp cho rằng: TH 

là việc học của HS tiến hành khi không có sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của GV. 

Trong đó người học phải tự giác vươn tới mục đích đã đề ra. Trong nghiên cứu của 

mình tác giả cũng đã đưa ra phương pháp để kích thích hoạt động TH cho HS là: 

trong QTDH GV có thể nêu lên hàng loạt vấn đề và yêu cầu HS hoàn thành trong 

một khoảng thời gian xác định [24]. 

Nhà sư phạm nối tiếng của Nhật Tsunesaburo Makiguchi trong tác phẩm 

“Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo” đã nhấn mạnh quá trình hướng dẫn TH của người 
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học. Tác giả đã đặt trách nhiệm của việc học vào bản thân người học, không ai có 

thể thực hiện việc TH thay bản thân người học được. Nhà trường thông qua hành 

động sư phạm để rèn luyện cho người học khả năng và phương pháp học tự lực. 

Mục đích của giáo dục là hướng dẫn quá trình học tập và đặt trách nhiệm học tập 

vào trong mỗi người học. Động lực của giáo dục là kích thích người học sáng tạo ra 

giá trị để đạt tới hạnh phúc của bản thân và của cộng đồng [51]. 

Từ những nghiên cứu trên cho thấy các tác giả 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 hiệu 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 

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

sự quan tâm của các tác giả trong nước như: Trần Bá Hoành [32], Nguyễn Cảnh 

Toàn [72], Phan Trọng Luận [47], Thái Duy Tuyên [77], Trịnh Quốc Lập [43], … 

đã có công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc phát huy tính tích cực và tự 

lực của HS trong học tập, đã xem đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của 

người thầy trong QTDH. 

Nguyễn Cảnh Toàn và cộng sự nghiên cứu việc hướng dẫn HS TH thông qua 

tài liệu hướng 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. Bên 

cạnh đó, nhóm tác giả đã nêu được đặc điểm của người TH đó là tự mình động não 

suy nghĩ, say mê, kiên trì, không ngại khó ngại khổ để chiếm lĩnh một lĩnh vực khoa 

học nào đó. Tác giả cũng chia TH thành hai mức đó là TH có hướng dẫn và TH 

hoàn toàn rồi đưa ra các dấu hiệu để phân biệt hai mức này cụ thể là: Mức 1: TH có 

hướng dẫn nghĩa là có quan hệ trao đổi thông tin giữa Thầy và trò dưới dạng phản 

ánh thắc mắc, giải đáp thắc mắc, làm bài, chấm bài nhưng trò phải chủ động. Mức 

2: TH hoàn toàn có nghĩa là không có sự trợ giúp của người Thầy, người học tự 
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vượt khó khăn trong học tập bằng cách động não, tự mình làm thử, tự mình quan 

sát, cũng có thể gặp người khác để trao đổi [72]. 

Những nghiên cứu của Thái Duy Tuyên đã bàn về vấn đề TH qua tác phẩm 

“Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới” [79]. Tác giả Thái Duy Tuyên khi 

tìm hiểu bản chất của TH, tác giả liệt kê các hoạt động cần phải có trong quá trình 

TH như quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, rèn luyện kĩ năng, đồng thời tác giả 

cũng lưu ý đến động cơ, tình cảm của người TH nhưng mới chỉ dừng lại ở khái 

niệm hành động chứ chưa phân tích cụ thể, mô tả hành động TH diễn ra như thế 

nào. Dựa vào những hình thức TH mà tác giả đã đề xuất, những nghiên cứu sau này 

đã kế thừa và đưa ra những hình thức TH mới, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 

[77]. Ở tác phẩm “Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh”, tác giả đã hướng dẫn 

GV tăng cường hoạt động TH của HS. “GV đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn, giúp 

đỡ. Càng lên lớp trên vai trò của người thầy càng giảm dần, cho đến lúc HS hoàn 

toàn đảm nhận được việc học của mình”, tác giả còn khẳng định “Hoạt động TH 

không chỉ cần tổ chức khi học tập ở nhà mà cần coi trọng hoạt động độc lập của HS 

ngay cả trong giờ lên lớp”. Tuy nhiên, sự tăng đột biến nguồn tri thức như hiện nay 

thì việc học với sách chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân mỗi người học [78]. 

Nhấn mạnh đến vai trò của TH nói chung, NLTH nói riêng trong công tác đào 

tạo và phát triển con người, Phan Trọng Luận trong bài viết “Tự học một chìa khóa 

vàng của giáo dục” 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 nước [47]. 

Tác giả Trần Bá Hoành khi bàn về khái niệm TH, tác giả cũng liệt kê các 

dấu hiệu của người TH như: 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. Ông khẳng định TH thuộc quá 

trình cá nhân hóa việc học [32].  

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 người thuộc thế giới 
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phương Tây và về bản chất, sinh viên châu Á không phải là không có NLTH, hệ thống 

giáo dục ở các nước châu Á chưa 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 được phát triển thông qua việc ứng dụng học tập tự điều chỉnh [43].  

Tác giả Phan Thị Hồng Vinh khi nghiên cứu về tự học đã cho rằng cần phải 

nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của TH; về nội dung và phương pháp TH, về các 

yếu tố ảnh hưởng đến kết quả TH. Tác giả xác định rõ việc nhận thức đúng về TH 

có vai trò định hướng, điều khiển, điều chỉnh thái độ TH, thúc đẩy SV nỗ lực vượt 

qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ học tập [56].  

Tác giả Tôn Quang Cường khi nghiên cứu tổ chức hoạt động tự học cho SV 

trong DH cần “thực hiện theo nhiệm vụ được thiết kế với những chỉ định rõ ràng về 

mục tiêu, nội dung, kiểm tra, đánh giá, dưới sự hướng dẫn về phương pháp nhưng 

không có sự can dự trực tiếp của người dạy” và thực chất việc DH là việc chúng ta 

đồng hành với người học để người học làm được điều gì đó [18]. Tác giả đã xác 

định vai trò của người học là người đồng hành cùng người học và người dạy giữ vai 

trò là người hướng dẫn phương pháp để người học thực hiện mục tiêu, nội dung, tự 

kiểm tra, đánh giá kết quả tự học.  

Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng “tự học là việc học có tính chất độc lập, 

không phụ thuộc trực tiếp vào thầy” và được người học tiến hành hoàn toàn tự 

nguyện do nhu cầu, lợi ích hay hứng thú của chính mình thúc đẩy [35]. Quan điểm 

của tác giả có điểm khác so với các tác giả đã trình bày ở trên vì TH là việc học độc 

lập, không phụ thuộc trực tiếp vào thầy dạy. Người học tự quyết định việc học và 

kết quả học tập của cá nhân.  

Hiện nay, ở Việt Nam trong giáo dục phổ thông khái niệm NLTH đang tiếp 

tục nghiên cứu và hoàn thiện, tác giả Đinh Quang Báo và cộng sự đã phân lập 

NLTH là “tập con” của NL chung được cụ thể hóa: NLTH là một bộ phận của NL 

chung. Như vậy NLTH nó sẽ tồn tại phổ biến ở những người có NL, có khả năng 

thực hiện các hoạt động. Tuy nhiên mức độ biểu hiện NLTH đến đâu còn phụ 

thuộc vào từng cá nhân. Bên cạnh đó tác giả đã chú trọng đề cập đến NLTH được 

biểu hiện trong môn Vật lí được cụ thể hóa như sau: Xác định nhiệm vụ học tập có 
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tính đến KQHT trước đây và định hướng phấn đấu tiếp trong khi học môn Vật lí. 

Đặt ra mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, đặc biệt nâng cao những điểm còn yếu kém 

trong học môn Vật lí. Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập môn Vật lí. 

Hình thành cách học tập Vật lí riêng của bản thân. Tìm được các nguồn tài liệu 

phù hợp với các mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau khi học Vật lí. Thành thạo 

sử dụng thư viện, chọn các tài liệu và làm thư mục phù hợp với từng chủ đề Vật lí. 

Ghi chép thông tin đọc được bằng các hình thức phù hợp thuận lợi cho việc ghi 

nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết. Tự đặt được vấn đề học tập; Tự nhận ra và 

điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học môn Vật lí. Suy 

ngẫm về cách học của mình, đúc rút kinh nghiệm để có thể chia sẻ, vận dụng vào 

các tình huống khác. Vạch và điều chỉnh cách học để nâng cao chất lượng học 

môn Vật lí. Đây là những biểu hiện về kĩ năng học tập cần có của một người biết 

duy trì và xây dựng NLTH [5]. 

 Những nội dung nghiên cứu về TH nêu trên, các tác giả Việt Nam đã chung 

một quan điểm đó là TH là một quá trình học tập độc lập của người học và liệt kê 

các dấu hiệu để nhận diện người có khả năng TH nhưng TH chịu chi phối bởi 

những yếu tố nào thì chưa được làm sáng tỏ.  

Biện pháp bồi duỡng và phát triển NLTH của HS, đã có những nghiên cứu 

của Nguyễn Gia Cầu [11], Nguyễn Duân [21], Cao Xuân Phan [60], Thái Duy 

Tuyên [78], ... 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 người khác, đó là biểu hiện của người 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 người học; Làm việc với sách; Nghe và 

ghi khi nghe giảng theo tinh thần TH [77] [79]. Nguyễn Gia Cầu đã đưa ra một số 

tiền đề lý luận cơ bản về NL, hoạt động học, một số biện pháp bồi dưỡng NLTH 

của HS [11]; đưa ra biện pháp tổ chức cho HS làm việc với SGK theo quy trình 

gồm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm năm bước [21]. Cao Xuân Phan đã đề cập 

đến các NL thành tố của NLTH, tổ chức dạy TH, thực trạng TH và đề xuất hai 
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nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy TH dành cho trường phổ thông 

chuyên, vì thế việc vận dụng những nhóm giải pháp đó vào trường phổ thông sẽ 

gặp phải những khó khăn nhất định [60]. 

Vấn đề đánh giá NLTH, tác giả Nguyễn Công Khanh, trong báo cáo hội thảo đã 

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

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

nhóm NL nhận thức [38]. Phạm Thị Hồng Tú và Bùi Thị Minh Thu đã đưa ra các 

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

HS cũng phải được thực hiện theo hướng phát triển NL của người học [75]. 

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

của Nguyễn Duân [20], Phạm Đình Khương [40], Lương Viết Mạnh [47], Ngô Diệu 

Nga [55], Hà Thị Thúy [70], Đỗ Thị Phương Thảo [67], Nguyễn Thị Lan Ngọc 

[56]… Hầu hết các luận án đều đề cập đến NLTH và đưa 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 hướng dẫn HS TH, qua đó rèn luyện kĩ 

năng để hình thành NLTH của HS. Lương Viết Mạnh đã đưa ra một số giải pháp 

góp phần hình thành và phát triển NLTH cho HS trong DH Vật lí như: Thiết kế và 

sử dụng phiếu học tập trong DH Vật lí theo hướng hình thành và phát triển NL học 

tập cho HS, tác giả cũng đã đưa ra những nội dung nhằm bồi dưỡng kĩ năng làm thí 

nghiệm cho HS, tổ chức nhóm học tập tạo môi trường rèn luyện các kĩ năng TH Vật 

lí cho HS. Tác giả cũng tổ chức cho HS tự đánh giá KQHT với sự hỗ trợ của 

CNTT…[50]. Hà Thị Thúy đã đưa ra định nghĩa về DH theo dự án, biểu hiện của 

NLTH đó là: thái độ, tính cách, kĩ năng; tác giả đã xây dựng được mối quan hệ giữa 

đặc điểm của DH theo dự án và các biểu hiện của NLTH. Đồng thời, tác giả quan 

tâm đến bộ công cụ đánh giá về NLTH đã được xây dựng và được sử dụng trong 

nghiên cứu về giáo dục từ cuối thế kỉ XX, tuy nhiên mỗi một công cụ lại có những 

ưu và khuyết điểm riêng, các biến số đưa ra trong bộ công cụ là khác nhau, phụ 

thuộc vào người xây dựng bộ công cụ định nghĩa khái niệm NLTH ở phương diện 

nào. Đây là những định hướng quan trọng cho quy trình, tổ chức DH theo dự án để 

nâng cao NLTH của HS [70]. Ngô Diệu Nga đã cụ thể hóa cơ sở lý luận của việc 
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xây dựng tình huống DH theo hướng phát triển NLTH chiếm lĩnh tri thức và tư duy 

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

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

phần Quang hình [55]. Phạm Đình Khương 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 quá trình dạy học (QTDH) đến quá trình TH của HS trong DH toán ở 

trường THPT. Tác giả đã đề xuất giải pháp trong DH toán theo hướng phát triển 

NLTH Toán cho HS. Bài viết đã góp phần nâng cao hiệu quả của QTDH [40]. 

Nguyễn Duân đã phân tích thực trạng việc sử dụng phương pháp làm việc với SGK 

của GV phổ thông còn nhiều hạn chế về hiệu quả và tần suất sử dụng. Tác giả đã 

đưa ra quy trình tổ chức cho HS làm việc với SGK trong DH Sinh học ở THPT theo 

hướng bồi dưỡng NLTH của HS [20]. Đỗ Thị Phương Thảo đã nghiên cứu các hoạt 

động TH trong một số phương pháp DH tích cực, những quan niệm về TH, những 

kĩ năng TH Toán, đánh giá mức độ kĩ năng TH Toán của sinh viên đại học sư phạm 

(ĐHSP) Tiểu học, quy trình tổ chức rèn luyện và phát triển kĩ năng TH Toán cho 

sinh viên ĐHSP Tiểu học, Khảo sát thực trạng kĩ năng TH Toán của sinh viên 

ĐHSP Tiểu học. Đưa ra những biện pháp phát triển kĩ năng TH Toán cho sinh viên 

ĐHSP Tiểu học [67]. Luận án của Nguyễn Thị Lan Ngọc đã đề xuất được ba biện 

pháp bồi dưỡng NLTH cho HS phổ thông sau khi tác giả đã đưa ra bảng đánh giá 

các chỉ số hành vi của các NL thành tố của NLTH [56]. 

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 đưa ra hệ thống biện 

pháp bồi dưỡng NLTH của HS. Đây chính là nguồn tài liệu quý báu định hướng 

cho việc nghiên cứu vấn đề bồi dưỡng NLTH của HS trong DH môn Vật lí ở 

trường THPT của chúng tôi. 

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 
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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 

DH với sự hỗ trợ của CNTT và MXH là sản phẩm tất yếu của lịch sử phát 

triển công nghệ DH, khi mà CNTT và MXH phát triển và được ứng dụng vào 

QTDH. Nó là một hình thức DH mới, xuất hiện trong thời đại mà ứng dụng của 

khoa học công nghệ được triển khai mạnh mẽ vào các lĩnh vực của đời sống, trong 

đó có GD&ĐT. Quá trình học tập của người học, là một quá trình tiếp thu kiến thức 

và kĩ năng để đạt được mục đích nâng cao NL cá nhân, học tập cho phép mỗi cá 

nhân làm việc nhanh hơn, tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Quá trình học tập này 

được hỗ trợ bởi quá trình đào tạo, trong đó, đào tạo sẽ định hướng cho người học 

thông qua các hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ người học đạt được kiến thức mới hoặc sử 

dụng kiến thức mới theo một phương thức cụ thể hoặc đạt tới một mức độ hiệu quả 

cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. 

Những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, đáp ứng yêu cầu tương tác trong DH, 

một hình thức DH mới đã xuất hiện và thu hút đông đảo các đầu tư đó là hình thức 

đào tạo dựa trên máy tính (Computer Based Training). Sự tiến bộ của máy tính cá 

nhân đã tạo ra bước ngoặt lớn, các văn phòng và hộ gia đình đều trang bị máy tính 

cá nhân. Đây là một thuận lợi lớn cho các nhà phát triển hình thức đào tạo dựa trên 

máy tính. Tuy nhiên, hình thức này đã vấp phải một số rào cản. Một là, sự không 

tương thích: Các chương trình DH được phát triển theo các định dạng khác nhau 

không theo một chuẩn nhất định, thêm vào đó lại không được cập nhật kịp thời với 

sự tiến bộ của công nghệ dẫn đến lỗi thời. Hai là, những hạn chế về dung lượng 

nhớ, tốc độ xử lý, đồ họa khiến các chương trình đào tạo dựa trên máy tính tại thời 

điểm đó chỉ như những cuốn sách toàn chữ, DH chủ yếu là “huấn luyện-luyện tập”, 

trong đó người học đọc một vài khung hình, trả lời một vài câu hỏi đơn giản và sau 

đó lại lặp lại cho đến hết bài học. Nếu người học quên một nội dung nào đó, thì họ 

không thể tìm kiếm lại nó, do đó những chương trình kiểu này đã hạn chế tư duy 
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học tập. Ba là, sự thay đổi nhanh chóng của kiến thức khiến nhiều chương trình GD 

dựa trên máy tính trở nên lỗi thời về mặt nội dung, cấu trúc... khi chưa kịp xuất bản 

trong khi chi phí xây dựng là khá lớn. Cản trở cuối cùng của các chương trình đào 

tạo dựa trên máy tính là cách thức truyền tải và hướng dẫn các nội dung học tập. Sự 

phối hợp giữa các nguyên tắc học tập và động cơ học tập tạo ra các chiến lược thiết 

kế DH, hình thành các phương pháp luận về công nghệ DH, nhằm mục đích nâng 

cao hiệu quả đào tạo luôn bị giới hạn bởi các công nghệ máy tính ở hiện tại. Nhiều 

trường hợp, những hạn chế công nghệ này buộc phải hủy bỏ chiến lược thiết kế DH 

thích hợp trong các chương trình đào tạo dựa trên máy tính. 

 Ngày nay, ngành công nghiệp đào tạo dựa trên web, hay còn gọi là ngành công 

nghiệp e-learning, được đánh giá là một ứng dụng công nghệ tiến bộ vào QTDH. 

Theo Becker G. S. trong [103], người đoạt giải Nobel văn học năm 1992, Internet 

đã bắt đầu thay đổi triệt để việc giảng dạy người trưởng thành ở Mỹ, những người 

muốn cải thiện kỹ năng của họ hoặc tiếp tục theo học chương trình GD phổ thông. 

 Theo D. Mallon và cộng sự [99], các hệ thống DH với sự hỗ trợ của CNTT 

được xây dựng với mục đích khởi đầu là quản trị tự động các khóa đào tạo nhân sự 

trong các công ty, một hoạt động vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Những lợi 

ích của hệ thống học tập này đem lại không chỉ có các công ty mà các trường đại 

học lớn, các cơ sở GD cũng đầu tư vào các hệ thống DH với sự hỗ trợ của CNTT, 

khiến DH với sự hỗ trợ của CNTT trở thành thị trường phát triển mạnh nhất trong 

nhóm phần mềm chuyên dụng tại Mỹ. Theo nghiên cứu của D. Mallon và cộng sự, 

hệ thống DH với sự hỗ trợ của CNTT trên thế giới đã trải qua 3 giai đoạn phát triển 

chính: (1)- Từ đầu những năm 1990, hệ thống DH với sự hỗ trợ của CNTT là các hệ 

thống tự động quá trình đào tạo theo hướng dẫn của GV, được ứng dụng hiệu quả ở 

các doanh nghiệp. (2)- Trong đầu những năm 2000, với chức năng bổ sung cho các 

khóa học truyền thống, những hệ thống này là các hệ thống cung cấp các cổng đào 

tạo lấy người dùng làm trung tâm cho phép mọi người tìm kiếm các khóa học, đăng 

ký học và theo học để bồi dưỡng và nâng cao trình độ. (3)- Sau này, vào giữa những 

năm 2000, các hệ thống quản lý học tập đã được xây dựng lớn hơn trước, cung cấp 

các khả năng mở rộng để sắp xếp, phát hành và phân phối các chương trình học tập. 
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Các hệ thống DH với sự hỗ trợ của CNTT trở nên dễ dàng truy cập và có sẵn với 

mọi người có nhu cầu [99].  

 DH với sự hỗ trợ của CNTT đã có bước ngoặt phát triển mới, yêu cầu phát 

triển mạnh mẽ khả năng tích hợp các giải pháp quản lý thông minh. Ngày nay, 

Internet và các dịch vụ của nó đã bùng nổ và có sẵn trong mọi hoạt động xã hội, 

trong đó có GD. Do đó, hầu hết các lớp học đều có thể sử dụng Internet và các 

phương tiện điện tử ở một mức độ nhất định. Vì vậy, một lớp học sử dụng hình thức 

DH với sự hỗ trợ của CNTT hay không phụ thuộc vào ba tiêu chí cơ bản: Mức độ 

truyền tải kiến thức qua Internet (thông qua chiến lược/phương pháp sư phạm được 

thiết kế); Tỷ lệ học liệu điện tử được sử dụng trong khóa học (học bằng phương tiện 

DH hiện đại); Mức độ linh động về không gian-thời gian giữa thầy và trò (môi 

trường DH). Căn cứ vào ba tiêu chí này, Allen [82] cho rằng trường học có thể cung 

cấp các lớp học sử dụng hình thức DH với sự hỗ trợ của CNTT theo nhiều cách 

thức khác nhau như: khóa học giáp mặt dựa trên web (tỷ lệ nội dung được phân 

phối trực tuyến khoảng từ 1% tới 29%), khóa học kết hợp giáp mặt và trực tuyến (tỷ 

lệ này từ 30% tới 79%), KHTT (tỷ lệ này từ 80% trở lên). Kết quả là, một khóa học 

được gọi là KHTT theo đúng nghĩa khi tỷ lệ các nội dung học tập được phân phối 

trực tuyến qua Internet phải từ 80% trở lên. Như vậy, ứng dụng các tiện ích CNTT 

và Internet vào quá trình dạy và học đã cho ra đời một hình thức DH mới – đó là 

DH với sự hỗ trợ của CNTT. Sự ra đời này kéo theo những yêu cầu mới trong thiết 

kế, phát triển và đánh giá chương trình DH, đòi hỏi phải xây dựng những lí luận 

mới cho quá trình DH với sự hỗ trợ của CNTT. Vì vậy, một trong những vấn đề lí 

luận đảm bảo triển khai DH với sự hỗ trợ của CNTT khả thi và hiệu quả, đó là công 

nghệ DH trực tuyến. 

MXH xuất hiện lần đầu tiên năm 1995 với sự ra đời của trang Classmate với 

mục đích kết nối bạn học, tiếp theo là sự xuất hiện của SixDegrees vào năm 1997 với 

mục đích giao lưu kết bạn dựa theo sở thích. Năm 2002, Friendster trở thành một trào 

lưu mới tại Hoa Kỳ với hàng triệu thành viên ghi danh. Tuy nhiên sự phát triển quá 

nhanh này cũng là con dao hai lưỡi: server của Friendster thường bị quá tải mỗi ngày, 

gây bất bình cho rất nhiều thành viên. MXH MySpace (2004) ra đời với các tính năng 
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như phim ảnh và “chat”,… nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn thành viên mới mỗi 

ngày, các thành viên cũ của Friendster cũng lũ lượt chuyển qua MySpace và trong 

vòng một năm, MySpace trở thành MXH đầu tiên có nhiều lượt xem hơn cả Google 

và được tập đoàn News Corporation mua lại với giá 580 triệu USD. 

Từ những nhu cầu và mong muốn có một điều mới mẻ, sự ra đời của Facebook 

(2006) đánh dấu bước ngoặt mới cho hệ thống MXH trực tuyến với nền tảng lập 

trình "Facebook Platform" cho phép thành viên tạo ra những công cụ (apps) mới 

cho cá nhân mình cũng như các thành viên khác dùng. Facebook Platform nhanh 

chóng gặt hái được thành công vượt bậc, mang lại hàng trăm tính năng mới cho 

Facebook và đóng góp không nhỏ cho con số trung bình (TB) 19 phút mà các thành 

viên bỏ ra trên trang này mỗi ngày [98]. 

Tác giả Diah Wisenberg Brin với bài “Internet làm thay đổi tư duy và hành 

vi của giới trẻ” trên tạp chí Magazin của nước Anh cho rằng các phương tiện 

truyền thông hiện đại đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của giới 

trẻ, đặc biệt là internet, phương tiện làm thế giới xích lại quá gần nhau trên mọi 

phương diện” [87]. 

Bài viết “The Use of Alternative Social Networking Sites in Higher Educational 

Settings: A Case Study of the E-Learning Benefits of Ning in Education” (Sử dụng 

MXH trong giáo dục đại học: Một trường hợp về lợi ích của E Leaning) của Kevin P. 

Brady, Lori B. Holcomb và Bethany V. Smith đã nghiên cứu sự phát triển của các 

trang MXH bao gồm Facebook, LinkedIn và MySpace cũng đang gia tăng trong số 

sinh viên đại học ngày nay. Sự gia tăng số lượng giảng viên giáo dục đại học đang bắt 

đầu kết hợp đào tạo từ xa với trang MXH. Để đánh giá phần lớn những lợi ích giáo 

dục chưa được khám phá của trang MXH, đã khảo sát các sinh viên sau đại học đăng 

ký từ xa các khóa học giáo dục sử dụng Ning in Education, một trang MXH dựa trên 

giáo dục, dựa trên thái độ của họ hướng tới trang MXH như một công cụ trực tuyến 

hiệu quả để dạy và học [85].  

Bài viết “Social Network Theory and Educational Change” (Lý thuyết MXH 

và sự biến đổi của giáo dục) của Alan J. Daly vào năm 2010. Lý thuyết MXH và 

Thay đổi Giáo dục đưa ra một khám phá đầy khiêu khích và hấp dẫn về cách MXH 
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trong trường học có thể cản trở hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cải cách 

giáo dục. Các nghiên cứu điển hình phản ánh nhiều cách tiếp cận và phương pháp 

luận phong phú, cho thấy phạm vi và sức mạnh của phương thức phân tích mới 

năng động này. Đặt lý thuyết MXH vào bối cảnh và giải thích các công cụ và khái 

niệm cơ bản, hướng đến những hướng đi mới trong lĩnh vực này [92]. 

ÖZAD BahireEfe (2012) với tác phẩm “Tertiary students’ attitudes towards 

using SNS” (Thái độ của sinh viên Đại học đối với việc sử dụng MXH) ở Thổ Nhĩ 

Kỳ cho thấy phần lớn sinh viên cảm thấy vui khi sử dụng MXH và họ dành khá 

nhiều thời gian trong một ngày để sử dụng MXH, việc sử dụng MXH để giải trí, 

giao tiếp, học tập với họ khá dễ dàng [83]. 

Asnat Dor & Dana Weimann-Saks (2012), trường Cao đẳng học viện Kinnerer 

tại Israel đã nghiên cứu việc sử dụng MXH ở HS: thái độ, hành vi và nhận thức. 

Nghiên cứu đã phân tích nhóm HS 13 tuổi ở Israel. Các phân tích đi sâu vào các 

khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của HS ở gia đình và ở trường. Giữa mối quan 

hệ cha mẹ con cái và việc sử dụng MXH trước hay sau cha mẹ và thường thì chúng 

được ưu tiên sử dụng máy tính gia đình như một công cụ hỗ trợ học tập đắc lực. 

Nhưng phần lớn nhóm HS này sử dụng máy tính để sử dụng MXH để kết bạn, lập 

nhóm - hội,…Trong đó nghiên cứu sự quan sát của cha mẹ HS với hành vi, thái độ 

và nhận thức của HS [93]. 

Có thể thấy rằng các vấn đề liên quan đến internet, trong đó MXH đặc biệt 

Facebook là một trong vấn đề được Tâm lý học hiện đại quan tâm nghiên cứu dưới 

góc độ hành vi. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chưa cụ thể hóa về các hành 

vi sử dụng đối với sinh viên, còn trên bình diện lý thuyết. Đặc biệt khi lý giải về các 

hành vi của con người khi sử dụng và đặc biệt là những ảnh hưởng của hành vi sử 

dụng MXH đối với hoạt động cá nhân, cũng như đối với xã hội chưa được xã hội 

quan tâm nhiều. Rõ ràng, đây là những thách thức mới mà Tâm lý học hiện đại quan 

tâm giải quyết. 

Các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Hai tác 

giả Acquisti Alessandro và Gross Ralph (2006) [1], Trường Cao đẳng Robinson 

Vương Quốc Anh, đã nghiên cứu về Tưởng tượng cộng đồng: nâng cao nhận thức, 
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chia sẻ thông tin và bảo mật trên Facebook, Báo cáo đã cho thấy trong những năm 

gần đây sự tăng lên của các thành viên trên những trang MXH trực tuyến như 

Friendster, MySpace hay Facebook để liên lạc, nâng cao sự riêng tư và an ninh. Báo 

cáo còn nhấn mạnh về việc nghiên cứu các thành viên trên Facebook về vấn đề 

nhân khẩu học và hành vi giữa các thành viên cộng đồng có sự khác biệt không, 

phân tích các mối quan tâm riêng tư, so sánh thái độ nói với hành vi thực tế. Và kết 

luận rằng mối quan tâm riêng tư của một cá nhân là chỉ là một yếu tố dự báo yếu 

của các thành viên của mình về mạng. Cá nhân riêng tư cũng quan tâm tham gia 

mạng và cho thấy một lượng lớn thông tin cá nhân. Quản lý một số vấn đề riêng tư 

của họ bằng cách tin tưởng vào khả năng kiểm soát các thông tin mà họ cung cấp và 

truy cập bên ngoài vào nó. 

Erich V. Brubaker (2013), Đại học Liberty ở Lynchburg, Mỹ đã nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa facebook và thành tích học tập. Nghiên cứu chỉ ra rằng mối quan 

hệ giữa facebook và thành tích học tập của HS có sự tương quan lẫn nhau, HS được 

tiếp cận facebook trên hai bình diện tích cực và tiêu cực, sự ảnh hưởng của facebook 

đã thấm sâu vào tâm trí các em, nó trở nên là một liều thuốc xoa dịu những ức chế 

được dồn nén và tác động trực tiếp đến học tập tốt hay sa sút [10]. 

Giáo sư Christine Greenhow và cộng sự đã đề xuất Facebook trở thành công 

cụ học tập trong trường học qua bài viết “Re-thinking scientific literacy out-of-

school: Arguing science issues in a niche Facebook application”. Thông qua các tài 

liệu nghiên cứu, các tác giả cho biết rất nhiều HS trung học và sinh viên đã tích cực 

tham gia tranh luận về học thuật, những vấn đề khoa học trong các diễn đàn tự phát 

trên Facebook. Do đó, sử dụng Facebook như một công cụ học tập bên cạnh việc 

giảng dạy theo phương pháp truyền thống. Mặt khác, thời gian giảng dạy trên lớp 

hạn chế nên nếu HS có thể tham gia vào một cộng đồng học thuật chính thống trên 

mạng, đó sẽ là một môi trường học tập tốt cho các em. Trong nghiên cứu, một số 

lượng HS, SV từ 16 -25 tuổi đã tình nguyện tham gia thảo luận trên Facebook về 

các vấn đề học thuật như luật về cắt giảm khí thải, mô hình nhà cửa bảo vệ môi 

trường. Kết quả cho thấy các HS thảo luận rất thoải mái và tự tin vì MXH vốn đã là 

một phần cuộc sống của các em [96]. 
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Tại Ấn Độ với bài viết “Research to enhance experience of Indian Social 

Networking Site” (Nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về MXH ở Ấn Độ) đã tìm hiểu 

về nhận thức MXH và hành vi sử dụng. Qua bài viết tác giả nhận ra được những kẽ 

hở của MXH từ đó có thể khai thác và phân tích những yếu tố tiêu cực và tích cực 

của MXH từ đó có những đề xuất cải tiến thích hợp. Facebook là MXH phổ biến nhất 

ở Ấn Độ (93.26% người sử dụng MXH). Điều được yêu thích nhất ở Facebook đó là 

sử dụng dễ dàng, giao diện thân thiện với người dùng (46.07%). Tiếp đó là khả năng 

chia sẻ và kết nối người dùng (43.82%). Điều không thích ở Facebook đó là tính 

riêng tư (29.21%) [104].  

 Như vậy, 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 và MXH 

thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trên toàn thế giới từ cuối những năm 1995 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 

Tại Việt Nam, việc ứng dụng CNTT vào trong DH đang là một yêu cầu quan 

trọng trong việc nâng cao chất lượng GD&ĐT. Theo nghiên cứu của tác giả Trương 

Tiến Tùng [76], môi trường xã hội Việt Nam đem lại cho DH với sự hỗ trợ CNTT 

rất nhiều cơ hội phát triển. Thứ nhất, Việt Nam là đất nước đang phát triển, việc sử 

dụng phương thức này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người học có thể tiếp cận 

tri thức mới của nhân loại; Thứ hai, hạ tầng CNTT của Việt Nam đang phát triển 

nhanh chóng. Lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam là rất nhiều: 30.8 triệu 

người dùng Internet (31/3/2012), chiếm 34.1% dân số, hầu hết ở độ tuổi 12-50 tuổi, 

là độ tuổi phù hợp cho việc đào tạo. Lượng người dùng internet qua thiết bị di động 

cũng đang tăng nhanh (hiện đang có khoảng 12 triệu thuê bao 3G). Thứ ba, đa phần 

người dân Việt Nam rất chào đón các công nghệ mới, và người dân rất nhanh thích 

nghi với việc sử dụng CNTT trong công việc và trong học tập.  

 Trước nhu cầu khá mạnh mẽ về DH với sự hỗ trợ của CNTT tại Việt Nam, 

đã có những luận án tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực này, trong đó, phần lớn các luận 
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án tập trung ứng dụng CNTT trong DH phổ thông. Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Linh 

đã xây dựng được quy trình DH theo hướng phát triển NL cho HS, đồng thời giúp 

HS học tập với sự hỗ trợ CNTT bằng cách hướng dẫn các em khai thác và trao đổi 

các thông tin qua các trang web giáo dục như thư viện điện tử, email, blog, 

facebook,… Hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong thiết kế các bài tập hoạt động 

nhóm, tổ chức cho HS trao đổi thông tin, học tập qua mạng Internet và sử dụng các 

phần mềm trong việc thiết kế nội dung bài tập của nhóm mình [46]. Đối với tác giả 

Nguyễn Huy Cường việc sử dụng CNTT và truyền thông trong DH sẽ góp phần 

phát triển NL giao tiếp, hòa nhập và HT thông qua những hoạt động nhóm của HS. 

nhờ các công cụ đa phương tiện (multimedia) của máy vi tính, GV sẽ xây dựng 

được bài giảng sinh động thu hút sự tập trung người học, dễ dàng thể hiện được các 

phương pháp sư phạm: PPDH tình huống, PPDH nêu vấn đề,… Bên cạnh đó, thông 

qua các phần mềm thông dụng của máy vi tính, HS cũng có thể tìm kiếm thông tin 

khổng lồ trên mạng Internet, tìm hiểu, xây dựng sản phẩm bài giảng về nội dung 

kiến thức và trình bày với sự hỗ trợ của các phương tiện, công cụ của CNTT và 

truyền thông. Quá trình nhóm HS chuẩn bị tài liệu sẽ phải tìm hiểu nhiều nguồn 

thông tin đa dạng trên sách và trên Internet như tranh ảnh hay video, lưu trữ và khai 

thác các thông tin này để xây dựng bài báo cáo. Nhóm HS có thể sử dụng các phần 

mềm trình chiếu như Powerpoint và một số phần mềm chuyên dụng để làm cho bài 

báo cáo trở nên sinh động, trực quan và thu hút sự tập trung của người nghe. Ngoài 

ra, nhóm HS có thể sử dụng các trang mạng xã hội, email để trao đổi thông tin với 

các thành viên khác một cách nhanh chóng, hiệu quả trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. Như vậy, sau khi thực hiện những vấn đề trên thì việc tổ chức hoạt động 

DH sẽ giúp rèn luyện các kĩ năng của NL CNTT và truyền thông, đồng thời, góp 

phần hình thành và phát triển NLTH của HS trong học tập [17]. 

Ứng dụng CNTT vào DH là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh bùng nổ 

công nghệ như hiện nay, vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. 

Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, việc ứng dụng CNTT vào DH là một biện pháp 

hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả DH, gia tăng hứng thú học tập cho HS, hỗ trợ tích 

cực trong công tác giảng dạy. Thông qua việc ứng dụng CNTT, HS sẽ hình thành và 

phát triển NLHT, NL tự học, NL CNTT và truyền thông, … Xây dựng được những 
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quy trình, tiến trình trong việc sử dụng máy vi tính, sử dụng những phương tiện 

hiện đại trong QTDH nhằm góp phần phát triển NL cho HS. Những kết quả nghiên 

cứu nêu trên đã được trình bày trong các đề tài nghiên cứu của các tác giả Lê Công 

Triêm [74], Nguyễn Thanh Hải, Trần Huy Hoàng, Lê Thiện Tâm [66]. 

Tác giả Trần Quỳnh bên cạnh việc bổ sung và làm rõ thêm về cơ sở lí luận của 

việc tổ chức DH với sự hỗ trợ của MVT nhằm góp phần phát triển NL hợp tác trong 

DH, tác giả đã xây dựng được quy trình tổ chức DH với sự hỗ trợ của MVT, tuy 

nhiên luận án chỉ dừng lại ở việc phát triển NL hợp tác cho HS, chưa khai thác để 

bồi dưỡng NL nói chung và NLTH cho HS phổ thông nói riêng [62]. Nghiên cứu 

của tác giả Nguyễn Kim Đào đã nghiên cứu sử dụng mô hình B-Learning, một trong 

những thành tựu mà CNTT mang lại để hỗ trợ GV và HS trong việc DH trong thời 

đại bùng nổ Internet hiện nay là một hướng khai thác tốt, giúp việc học của HS chủ 

động mọi lúc mọi nơi, phát huy được NLTH của người học. Tác giả chỉ rõ việc tích 

hợp e-learning vào quá trình DH là một hướng thiết yếu cho việc cải cách, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, phát triển giáo dục. Nhờ mạng Internet có phạm vi hoạt 

động toàn cầu, người học có thể truy cập nội dung học tập mọi lúc, mọi nơi khi có 

nhu cầu học tập. Do đó, DH với sự hỗ trợ của CNTT sẽ bỏ qua các trở ngại về mặt 

thời gian, địa lí và trở thành hình thức DH “theo nhu cầu”. Các khóa học trực tuyến 

có thể diễn ra theo phương thức không đồng bộ - được phân phối thuận tiện bất cứ 

lúc nào, bất kì nơi đâu. Hoặc các khóa học trực tuyến cũng có thể diễn ra đồng bộ - 

người học trực tuyến học ở một thời điểm cụ thể, các nội dung học tập được phân 

phối theo thời gian thực [23]. 

Hiện ở Việt Nam, việc tìm kiếm một nghiên cứu về MXH để kế thừa là rất khó 

khăn. Nhưng cũng đã có không ít các nghiên cứu và bài viết trong các tổ chức nhà 

nước, hội thảo khoa học đã có nhắc tới và xây dựng lên những vấn đề đáng được 

quan tâm hiện nay và trước đó về MXH – một thời đại đa truyền thông. 

Tác giả Nguyễn Minh Hoà (2010), MXH ảo, đặc điểm và khuynh hướng của 

bài viết đã nêu lên những quan niệm truyền thống về MXH: đó là cách liên kết các 

cá nhân và cộng đồng lại dưới một kiểu nào đó để thể hiện một vài chức năng xã hội 

và MXH ảo – một xu hướng mới của xã hội CNTT [31]. 
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Tác giả Nguyễn Thị Hậu (2010), với bài viết MXH với lối sống của giới trẻ 

Thành phố Hồ Chí Minh. MXH với sự xuất hiện với những tính năng đa dạng, 

nguồn thông tin phong phú đã cho phép người dùng hiện nay có thể tiếp nhận, cũng 

như chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách dễ dàng không phân biệt khó khăn về 

không gian cũng như thời gian. Nó giúp nâng cao vai trò của mỗi người công dân 

trong việc tạo lập quan hệ và tự tổ chức xoay quanh những mối quan tâm chung 

trong những cộng đồng thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội. Tác giả đã nêu rõ 

ảnh hưởng của MXH đến lối sống giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thông 

qua việc tìm hiểu nhu cầu, mục đích và hình thức sử dụng MXH góp phần giúp các 

bạn trẻ có thể cải thiện được việc sử dụng MXH của mình [30].  

Tác giả Nguyễn Văn Thọ (2011) đã có viết bài: “Suy nghĩ về tính tự chủ của HS 

trong thời đại thông tin và truyền thông đa phương tiện”, trong đó đã đề cập đến việc 

sự du nhập và sử dụng truyền thông đa phương tiện như hiện nay, các nhà tâm lý đang 

nhìn về khía cạnh cảm xúc và hành vi, những cảm xúc và những hành vi, tuy khoẻ 

mạnh hay không khoẻ mạnh đều là tự nhiên. Các phương tiện thông tin, truyền thông 

đa phương tiện là biểu hiện của sự phát triển công nghệ của nên văn minh hiện đại. Với 

tiện dụng vô cùng to lớn của nó, nhiều người, nhất là lớp trẻ đã gắn bó chặt chẽ và đầy 

đủ intetnet vào cuộc sống hàng ngày, trở thành chức năng công việc của họ [68]. 

Nhằm nâng cao tính chủ của HS trong thời đại đa truyền thông thì tác giả Lương 

Cần Liêm đã nghiên cứu Thanh thiếu niên và Intetnet: Vài ý kiến nâng cao tính tự chủ 

của thanh niên. Luận điểm cũng nêu rất rõ rằng rèn luyện tính tự chủ phải đi đôi với 

tinh thần trách nhiệm, tự chủ cái gì, tự chủ như thế nào, và làm chủ internet như thế 

nào. Phần nào cũng đã cho thấy các nhà tâm lý học đã bắt đầu đi sâu nghiên cứu những 

chủ đề liên quan đến internet trong đời sống của con người ngày nay [45]. 

Nghiên cứu lớn nhất mặt định lượng về MXH phải kể đến “Mạng xã hội với 

thanh niên Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” do Trần Hữu Luyến là chủ nhiệm, 

dưới sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted). một số 

vấn đề liên quan đến cách thức sử dụng MXH việc công khai và bảo mật thông tin cá 

nhân trên MXH, các loại nhu cầu sử dụng MXH, tự đánh giá bản thân của sinh viên sử 

dụng và những áp lực tâm lý từ việc sử dụng mạng. Từ đó, các tác giả chỉ ra những vấn 
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đề còn tồn tại trong quản lý việc sử dụng MXH và trình bày một số kinh nghiệm quản 

lý của nước ngoài để việc sử dụng mạng của giới trẻ thực sự mang lại lợi ích và giúp họ 

tránh được những rủi ro không mong muốn khi tham gia vào MXH [48]. 

Vấn đề mạng Internet và MXH cũng được đi sâu nghiên cứu ở một số đề tài 

nghiên cứu của Lê Minh Công [14], Hoàng Thị Hải Yến [81], Đặng Thị Nga [54]… 

Hầu hết các đề tài đều đề cập đến mạng Internet và MXH nhằm đưa ra các biện 

pháp nhằm hỗ trợ cho HS trong một số môn học cụ thể hoặc nghiên cứu quy trình 

thiết kế, các yêu cầu kĩ thuật của tài liệu hướng dẫn HS. Lê Minh Công đã nghiên 

cứu Tác động của internet đến nhận thức và hành vi giới tính, tình dục ở thanh thiếu 

niên. Nghiên cứu cho thấy intetnet xuất hiện như một phương tiện quan trọng giúp 

cho việc thể hiện cái tôi trong tình dục và giới tính với người khác, trên các trường 

hợp lâm sàng, các phân tích đã cho thấy internet làm thay đổi tiêu cực đến các mối 

quan hệ cuộc sống, gia đình, học tập, công việc,.. làm một bộ phận thanh thiếu niên 

có những nhận thức sai lệch về giới, hành vi tình dục và các mối quan hệ [14]. 

Hoàng Thị Hải Yến đã làm rõ những vấn đề lý thuyết chung về MXH, nghiên cứu 

thực trạng trao đổi thông tin của giới trẻ Việt Nam trên MXH từ năm 2010 – 2011 

qua khảo sát thông tin và người dùng ở 3 trang MXH Facebook, Zingme và Go.vn. 

Qua đó phân tích và tìm hiểu nhu cầu trao đổi thông tin của giới trẻ Việt Nam trên 

MXH; lý giải vì sao MXH thu hút mạnh mẽ đến giới trẻ; Chỉ ra những mặt tích cực 

và tiêu cực khi giới trẻ tham gia vào MXH. Trình bày kinh nghiệm, giải pháp và mô 

hình quản lý giới trẻ Việt Nam sử dụng MXH [81]. Lê Minh Công đã nghiên cứu 

tác động của internet đến nhận thức và hành vi giới tính, tình dục ở thanh thiếu niên. 

Qua các phân tích đã cho thấy internet làm thay đổi tiêu cực đến các mối quan hệ 

cuộc sống, gia đình, học tập, công việc,.. làm một bộ phận thanh thiếu niên có 

những nhận thức sai lệch về giới, hành vi tình dục và các mối quan hệ [14]. Đặng 

Thị Nga đã khái quát chung về tình hình sử dụng MXH của sinh viên trường Cao 

đẳng Sư phạm Thái Bình. Qua nghiên cứu đề tài đã chỉ ra rằng, MXH trong xã hội 

ngày nay đóng một vai trò to lớn trong đời sống của mỗi người và có ảnh hưởng lớn 

đối với hoạt động sống và học tập của sinh viên [54]. 
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 Tóm lại vấn đề hành vi sử dụng MXH đã được các nhà khoa học trong và 

ngoài nước tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau, trong đó đề cập đến định nghĩa 

hành vi, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, giới tính đến hành vi của cá nhân đối 

với MXH. Đồng thời các tác giả cũng đề cập đến những tác động tích cực, tiêu cực 

của MXH đối với mỗi cá nhân. Tuy nhiên việc nghiên cứu hành vi sử dụng MXH 

trong xã hội cũng như đối với thanh niên chưa được đề cập rộng rãi và cụ thể mới 

chỉ xem xét các mức độ biểu hiện qua nhận thức bên trong cũng như tính năng của 

MXH, khi xem xét các biểu hiện bên ngoài của sinh viên đặc biệt đối với sinh viên 

của một trường Đại học ở một địa phương đang phát triển như Đại học Hải Dương 

chưa được xem xét một cách chi tiết cụ thể. 

Bài viết “Nghiên cứu về hành vi sử dụng Facebook của con người - một thách 

thức mới cho tâm lý học hiện đại" của tác giả Đào Lê Hòa An đã chỉ ra việc sử dụng 

MXH hiện nay là một tất yếu, khi mà với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

và internet này, sự tiếp cận với Facebook trở nên dễ dàng và sức hút ngày càng lớn 

với những gì nó hấp dẫn giới trẻ và những lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên, việc 

lạm dụng MXH đã và đang để lại rất nhiều hệ lụy và tác hại khôn lường. Đây cũng 

là định hướng của nhóm nghiên cứu khi thực hiện đề tài, nghiên cứu việc sử dụng 

Facebook dưới góc độ tâm lý học để có những cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động 

sử dụng MXH [2].  

Trong đề án ngoại ngữ Quốc gia có bài viết “Sử dụng mạng xã hội facebook 

như một môi trường quản lý học tập đa phương tiện vào việc dạy-học ngoại ngữ” 

Bài báo nghiên cứu các cơ sở ứng dụng của MXH nói chung và Facebook nói riêng 

trong bài giảng và học tập ngoại ngữ. Các kết quả của một nghiên cứu được tác giả 

và một số cộng sự thực hiện gần đây cho phép phân tích và đánh giá khả năng sử 

dụng các công cụ thông tin và giao tiếp của Facebook để biến MXH này thành một 

môi trường quản lý đa phương tiện học tập (LMS) máy chủ cho việc dạy-học ngoại 

ngữ. Cuối cùng, tác giả xuất các nguyên tắc trong tổ chức dạy-học để tối ưu hóa 

việc sử dụng công cụ này mới [4]. 

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nhâm Phong Tuân có bài viết “Nghiên cứu 

ứng dụng mạng xã hội facebook trong việc hỗ trợ đổi mới giảng dạy tại trường Đại 
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học” đã nghiên cứu sinh viên Việt Nam đang sử dụng Facebook như một phương tiện 

để giao tiếp và tương tác với những người khác vì những thuận lợi và phổ biến của 

nó. Mặt khác, hầu hết sinh viên đang theo học tại trường Đại học Thương mại có tài 

khoản Facebook và sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, nghiên cứu này 

điều tra ảnh hưởng của việc tham gia MXH trực tuyến cá nhân (trên Facebook) từ 

quan điểm sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội. Dựa trên lý thuyết học tập 

xã hội, nghiên cứu này cho rằng việc tham gia Facebook của sinh viên Trường Đại 

học Thương mại có tác động tích cực trên KQHT của họ. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

này cho thấy một số hoạt động có thể giúp cả giảng viên Trường Đại học Thương mại 

và sinh viên sử dụng Facebook như một công cụ học tập hiệu quả [49]. 

Vấn đề DH với sự hỗ trợ của MXH Facebook cũng được đi sâu nghiên cứu ở một 

số đề tài và luận án Tiến sĩ như các nghiên cứu của Nguyễn Lan Nguyên [57], Nguyễn 

Thị Bắc [3], Nguyễn Đào Thái Hải [29], Đặng Thị Nga [54]… Hầu hết các đề tài đều 

đề cập đến sự hỗ trợ của MXH Facebook nhằm đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ cho 

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

thuật của tài liệu hướng dẫn HS. Nguyễn Lan Nguyên đã nghiên cứu sử dụng MXH 

Facebook và hoạt động ngoại khóa của sinh viên và quan hệ với bạn bè của sinh viên. 

Đặc biệt, sử dụng MXH Facebook và các hoạt động học tập của sinh viên thì Facebook 

được sinh viên sử dụng như một phương tiện hỗ trợ hữu hiệu trong hầu hết các mục 

đích quan trọng liên quan đến học tập như: cập nhật thông tin về việc học; tìm hiểu về 

các khóa học; tìm kiếm tài liệu; trao đổi với bạn bè về việc học; học nhóm;…[57], 

[101]. Nguyễn Thị Bắc đã nghiên cứu những ảnh hưởng của MXH đối với sinh viên, 

những hành vi sử dụng MXH của sinh viên, Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 

MXH của sinh viên, Hành vi sử dụng MXH của sinh viên chịu ảnh hưởng của rất nhiều 

yếu tố, trong đó các yếu tố chủ quan như “nhận thức, thái độ và đặc điểm tâm lý lứa 

tuổi” đóng vai trò quyết định và các yếu tố khách quan như “môi trường sống, phương 

tiện kĩ thuật” đóng vai trò quan trọng [3]. Nguyễn Đào Thái Hải đã nghiên cứu về thực 

trạng và vai trò của nhân viên Công tác xã hội trong hỗ trợ HS sử dụng Facebook hiệu 

quả tại trường THCS. Trong đó, đã tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm 

việc của bộ phận nhân viên ngành Công tác xã hội còn tồn tại nhiều xuất phát từ nội tại 
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(kĩ năng, phẩm chất đạo đức) và những tác động bên ngoài (HS, gia đình, nhà trường). 

Facebook được sinh ra để nâng tầm giá trị kết nối trên thế giới, cung cấp kiến thức và 

phục vụ con người. Vì thế Facebook không hề có hại với HS, tác hại của Facebook 

được sinh ra khi người sử dụng dùng sai mục đích của nó. Vì vậy, hãy là người dùng 

thông minh để phát huy hết những tính năng và lợi ích của Facebook [29]. 

 Như vậy, 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 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 

Khái niệm về NL đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước bàn luận, đánh giá 

từ nhiều trường phái khác nhau: 

Theo trường phái của kinh tế học mà đại diện là F. E. Weinert đã nhấn mạnh 

tính thực hành của NL, theo đó thì “NL là tổng hợp những khả năng và kĩ năng sẵn 

có hoặc học được cũng như sự sẵn sàng của HS nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh và 

hành động một cách có trách nhiệm, có sự phê phán để đi đến giải pháp” [108].  

Theo trường phái của Giáo dục học, đại diện là Bernd Meier (Nguyễn Văn 

Cường dịch) lại cho rằng “NL là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ 

của nhiều yếu tố như thức kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và 

trách nhiệm đạo đức” [6]. Theo tác giả thì NL gắn liền với khả năng hành động và 

“NL hành động là một loại NL, nhưng khi nói phát triển NL người ta cũng hiểu 

đồng thời là phát triển NL hành động. Theo Denyse Tremblay thì “NL là một khả 

năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. Những khả 

năng này được sử dụng 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…[107]. 

Theo trường phái của Tâm lý học, tác giả Nguyễn Quang Uẩn và Trần Trọng 

Thủy cho rằng “NL 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, nhằm đảm bảo việc hoàn 

thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động ấy” [80]; Trong khi đó, Phạm Minh 

Hạc nhấn mạnh đến tính mục đích và nhân cách của NL, ông cho rằng: “NL chính 

là một tổ hợp đặc điểm tâm lý của một con người, tổ hợp đặc điểm này vận hành 
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theo một mục đích nhất định tạo ra kết quả của một hoạt động nào đấy” [28]. Theo 

Nguyễn Thanh Huy và nhóm tác giả thì “NL 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” [33]. NL là những thuộc tính tâm lý 

riêng của mỗi cá nhân, nhờ những thuộc tính này mà con người có thể hoàn thành 

một loại hoạt động nào đó với thành công cao. Người có NL về lĩnh vực nào sẽ giải 

quyết công việc của lĩnh vực đó nhanh chóng, hiệu quả hơn người khác. Đồng thời 

có thể vượt qua những khó khăn, thách thức mới một cách dễ dàng hơn những 

người khác [16]. Khi con người hoạt động liên tục và lặp lại một loại hoạt động nào 

đó chuyên biệt một cách thành thạo sẽ hình thành kĩ năng, kĩ xảo đối với công việc 

đó. Nếu người có kĩ năng thành thạo mà còn có thể thực hiện linh hoạt và có thể xử 

lý các yếu tố liên quan đến công việc với kết quả cao, ta nói người đó có NL làm 

việc với công việc hay lĩnh vực công việc đó. 

Trong nghiên cứu của A. G. Côvaliov thì NL là những đặc điểm tâm lý cá 

nhân có liên quan tới việc hoàn thành tốt đẹp một hoạt động nào đó”. Theo ông 

có hai yếu tố cơ bản liên quan đến khái niệm NL: (1) NL là những đặc điểm tâm 

lý mang tính cá nhân; (2) NL luôn được gắn với một hoạt động nào đó và có tính 

hướng đích. Vì vậy, các cá thể khác nhau thì sẽ có NL khác nhau về cùng một 

lĩnh vực [15]. 

Dựa vào thành phần cấu trúc của NL để định nghĩa: NL là sự tích hợp các kĩ 

năng tác động một cách tự nhiên lên các nội dung trong một loạt các tình huống 

cho trước để giải quyết những vấn đề do tình huống đó đặt ra” (Roegiers Xavier, 

1996). Cùng quan điểm này có thể kể đến Nguyễn Trọng Khanh [39], T. 

Lobanova và Yu. Shunin [99]. 

Nhóm tác giả John Erpenbeck (dẫn theo [1]), Weitnert [108]; Bùi Thế 

Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh Huy Hoá [16]; Nguyễn Thị Côi [13], 

Nguyễn Công Khanh [38], … cho rằng NL được hình thành từ các hoạt động và 

thông qua hoạt động thì mới được hình thành và phát triển: “NL là khả năng làm 

chủ những hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ và vận hành chúng một cách hợp lý 



 

34 

vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra trong 

cuộc sống” [38]; hoặc “NL là khả năng và kĩ năng nhận thức vốn có ở cá nhân 

hay có thể học được … để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. NL cũng 

hàm chứa trong nó tính sẵn sàng hành động, động cơ, ý chí và trách nhiệm xã hội 

để có thể sử dụng một cách thành công và có trách nhiệm các giải pháp … trong 

những tình huống thay đổi” [7].  

Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

“NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá 

trình học tập, rèn luyện, cho phép 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 cụ thể” [8]. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng: “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 

Quan niệm về TH đã được các tác giả trong và ngoài nước đề cập dưới nhiều 

góc độ, nhiều hình thức khác nhau được thể hiện qua một số quan điểm sau: 

Theo quan niệm của các nhà Tâm lý học ở nước ngoài, N. A. Rubakin cho 

rằng: “Tự học 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 người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo của bản thân chủ thể”. 

Theo đó ông cho rằng TH là một hoạt động nhận thức độc lập của cá nhân để tự 

mình lấy tri thức. 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 người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo của bản thân 

chủ thể [63]. 
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G. D. Sharma nhìn nhận TH như là một PPDH diễn ra dưới sự hướng dẫn, tổ 

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

cá nhân lĩnh hội được những tri thức và kĩ năng khác nhau như một cách thỏa đáng 

gọi là phương pháp TH [64]. Theo Bolhuis [84] 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 GV và các bạn học cùng lớp”. 

Theo quan điểm của các nhà giáo dục học, Nguyễn Cảnh Toàn cho rằng: “Tự 

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

phân tích, tổng hợp,…) và có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng các công cụ), cùng các 

phẩm chất của mình, cả động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như tính 

trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó, ...) để chiếm lĩnh một lĩnh 

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

Thái Duy Tuyên khẳng định: “TH là một hoạt động độc lập chiếm lĩnh tri 

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” [77].  

Tác giả Nguyễn Kỳ ở Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 7/1998 cũng bàn về 

khái niệm TH: “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 lí các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử 

nghiệm các giải pháp…TH thuộc quá trình cá nhân hóa việc học” [42]. 

Tác giả Lưu Xuân Mới cho rằng “TH là hình thức hoạt động nhận thức của cá 

nhân nhằm 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 SGK đã 

được quy định” [52]. 

Những quan điểm trên cho thấy các tác giả quan niệm TH là một hình thức học 

có tính cá nhân do bản thân người học nỗ lực thực hiện. Để tiến hành được công 
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việc này, cá nhân phải tự giác, tích cực, huy động các NL trí tuệ để lĩnh hội những 

vấn đề đặt ra bằng hành động của chính mình để đạt được mục đích. 

Như vậy, từ việc tìm hiểu nội hàm các quan niệm TH của một số tác giả trong 

và ngoài nước đề cập ở trên, theo chúng tôi: 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 

Để hướng tới hoạt động học tập tích cực thì TH là yêu cầu rất quan trọng và là 

điều kiện tiên quyết để hướng tới một xã hội học tập suốt đời. Muốn vậy, bản thân 

mỗi người học phải có NLTH. 

Theo V. A. Cruchetxki “NLTH là NL hết sức quan trọng vì TH là chìa khóa 

tiếp nhận tri thức với quan niệm của thời đại là học suốt đời. Có NLTH mới có thể 

TH suốt đời. NLTH bao gồm tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo” [19]. 

“NL là khả năng thực hiện thành công và có trách nhiệm các nhiệm vụ, giải 

quyết vấn đề trong các tình huống xác định cũng như các tình huống thay đổi trên 

cơ sở huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính tâm lý khác như 

động cơ, ý chí, quan niệm, giá trị... suy nghĩ thấu đáo và sự sẵn sàng hành động [6]. 

Như vậy, NL là khả năng của mỗi cá nhân được thể hiện ở sự huy động tổng hợp 

các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính tâm lí như hứng thú, niềm tin, ý chí... để 

thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định [85]. 

Từ các khái niệm trên, NLTH có thể được hiểu là khả năng huy động tổng hợp 

các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính tâm lý cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, 

ý chí... để thực hiện thành công việc chiếm lĩnh tri thức khoa học cũng như thực 

hiện thành công việc vận dụng tri thức đã học để giải quyết được các vấn đề thực 

tiễn có liên quan trong một bối cảnh nhất định. Nói cách khác, NLTH là một khả 

năng, trong đó người học là chủ thể tự giác, tích cực, chủ động, độc lập (hoặc hợp 

tác) chiếm lĩnh tri thức ở một lĩnh vực nào đó trong học tập, trong cuộc sống, nhằm 

đạt được mục đích nhất định [66]. 

Theo Lê Hiển Dương “NLTH là khả năng tự mình tìm tòi, nhận thức và vận 

dụng kiến thức vào tình huống mới hoặc tương tự với chất lượng cao” [22]. Theo 
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Trịnh Quốc Lập “NLTH 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 làm việc, điều chỉnh hoạt động học tập và đánh giá 

KQHT của mình, có thể độc lập làm việc và làm việc hợp tác với người khác” [43]. 

Theo Lương Viết Mạnh thì “NLTH là hành động tự khám phá, phát hiện những vấn 

đề, những kiến thức mới trong quá trình học tập, từ đó vận dụng kiến thức, kĩ năng, 

kinh nghiệm đã có vào tình huống cụ thể để thực hiện có kết quả mục tiêu học tập 

đã đề ra” [50]. NLTH, tự nghiên cứu tạo cho người học một sự sẵn sàng về tâm lý 

tiếp nhận. Người học định hướng được nhu cầu học tập của mình; ý thức được yêu 

cầu của xã hội, cộng đồng đối với việc học tập. Người học sẽ phấn đấu thỏa mãn 

nhu cầu nhận thức bằng thái độ nghiêm túc học tập. 

Như vậy có thể hiểu: Năng lực tự học là khả năng mà học sinh tự xác định, 

quản lý và điều khiển có hiệu quả các hoạt động tự học 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 

Người học có NLTH là 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. Trong TH thì tính độc lập, tính chủ 

động càng có vai trò quan trọng và được coi là công cụ đắc lực không có gì thay thế 

giúp cá nhân tích lũy kinh nghiệm, tri thức khoa học, hoàn thiện nhân cách. HS luôn 

phải rèn luyện cho mình có ý thức tự giác trong học tập và hứng thú với các kiến 

thức đang tiếp thu, tự giác xác định được động cơ, mục đích học tập của mình. HS 

phải tiến hành việc học dựa trên trách nhiệm của cá nhân và sự điều khiển của ý chí 

thì hoạt động học trở thành quá trình TH, tự giác chủ động, có phong cách và 

phương pháp cá nhân. Do đó, NLTH có một số đặc điểm cơ bản như sau [53]: 

- 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). Sự tích hợp này 

được xem vừa như cơ chế phát triển toàn diện cá nhân, vừa như kết quả hoạt động 

của người có NLTH. Ở HS TH, chúng ta luôn thấy những biểu hiện hài hòa của bốn 
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thành tố trên. Riêng chúng tôi muốn nhấn mạnh đến ý chí, sự bền bỉ trong TH, nó 

có vai trò tối thiểu nhưng lại quyết định con người có thực sự TH hay không? 

- 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. HS TH bọc 

lộ tính kiên trì, mềm dẻo trước những vấn đề phải đương đầu nhưng vẫn đảm bảo 

tính logic và tính năng động dự trữ của tư duy. Đặc biệt là tính hoạt động của trí tuệ, 

tập trung ở bề sâu và độ bền bỉ của suy ngẫm, sức tập trung chú ý trong xử lý thông 

tin. Tính tích cực chủ thể và trí tuệ thể hiện ở một số kĩ năng quan sát được từ bên 

ngoài: Nhanh chóng và chủ động xác định được mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ; linh 

hoạt, nhạy bén, trong lựa chọn học liệu, phương tiện, nguồn lực; Ý thức trách nhiệm 

cao về quyết định và về sự lựa chọn của mình; chu đáo trong việc chuẩn bị học tập 

và trong quá trình học; thích thu hút người khác cùng suy nghĩ, cùng làm việc hoặc 

tranh luận với mình; biết thích nghi là một đặc điểm dễ nhận thấy ở HS có NLTH. 

Đặc điểm này thể hiện tính năng động, tích cực của HS trong TH; luôn biết thay đổi 

mình để tiếp nhận những vấn đề mới trong học tập: tri thức, kĩ năng, cách thức làm 

việc, … đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân. 

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

đánh giá trong học tập. HS biết kiểm tra, đánh giá những chi tiết của quá trình học 

như: giả thuyết, lựa chọn quyết định, các cơ hội, phong cách hành vi, phương thức 

hành động, nhịp độ và hiệu suất vận hành, những thay đổi về dữ kiện và quan hệ 

trong môi trường hoạt động … thì HS thực sự là người TH. Chính những phẩm chất 

cá nhân trong tự kiểm tra, tự đánh giá sẽ đưa HS vượt khỏi phạm vi những nhiệm 

vụ nhận thức thuần túy, vươn tới những giá trị sâu xa và rộng lớn hơn trong học tập. 

- 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. Đây là điểm ưu việt trong tình cảm, đạo đức của HS học độc lập, tự giác, chủ 

động. Hiện nay tính công khai, cởi mở đang được xem là một dạng NL văn hóa - xã 

hội, kết hợp nhiều mặt khác của kinh nghiệm sống cá nhân (trí tuệ, tình cảm, ý chí, 



 

39 

khả năng thẩm mỹ). Chúng tạo ra nhiều cơ hội cho học tập, tạo nhiều tác nhân kích 

thích, củng cố, tạo nhiều hoàn cảnh trải nghiệm cá nhân, vì vậy tạo nên nhân tố 

động lực cho TH. 

- 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. HS hăng hái TH hầu hết đều mang một đức tính chung (tính mục 

đích và niềm hy vọng hạnh phúc trong tương lai) điều đó giúp họ kiên trì, xoay sở 

với những nhiệm vụ học tập. HS có NLTH thường có khát vọng tự hoàn thiện để 

chào đón tương lai, và đó là động lực thúc đẩy họ phát triển bản thân, làm giàu tri 

thức, kinh nghiệm và giá trị cá nhân, tất yếu là họ thường mang giá trị sáng tạo. 

- 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. HS hình thành NLTH phụ thuộc vào các điều kiện 

bên trong: nhu cầu, hứng thú, động cơ, tính tích cực, ý chí, tình cảm … đối với việc 

học; các điều kiện bên ngoài: nội dung học tập, dư luận xã hội, phương pháp giáo 

dục, các nguồn lực học tập xã hội phong phú, môi trường học tập thân thiện, … 

Giáo dục NLTH cho HS là cần thiết, đồng thời là công việc khó khăn, lâu dài, phức 

tạp của GV. Hình thành NLTH là nhiệm vụ khổ luyện của HS trong các trường 

THPT, gắn liền với sự bền bỉ, nghị lực, ý chí của HS. 

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 nhận thức vấn đề, 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 

Theo các công trình nghiên cứu trước đây về vấn đề TH, việc phân tích cấu 

trúc của NLTH đã được đề cập đến trong các nghiên cứu của [22], [40], [50], [56], 

[58]… Theo tác giả Nguyễn Thị Nhị, cấu trúc NLTH gồm có các NL thành tố: NL  

nhận thức vấn đề; NL thu thập và xử lí thông tin; NL ghi nhớ và vận dụng kiến 

thức; NL hợp tác; NLphát triển cá nhân và NL đánh giá, tự đánh giá [58]. Theo tác 

giả Nguyễn Thị Lan Ngọc, cấu trúc NLTH là: Xác định mục tiêu học tập; Lập và 



 

40 

điều chỉnh kế hoạch học tập; Thực hiện kế hoạch học tập; Đánh giá, điều chỉnh việc 

học [56]. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt về NL của HS theo chương trình giáo dục 

phổ thông [8], theo chúng tôi NLTH có những NL thành tố với các biểu hiện hành 

vi tương ứng sau: 

 NL nhận thức vấn đề tự học 

- Xác định mục tiêu TH; 

- Xác định nội dung TH; 

- Xác định nhiệm vụ cần thực hiện để TH; 

 NL lập kế hoạch tự học 

- Lập thời gian biểu TH; 

- Xác định các điều kiện TH; 

- Lựa chọn hình thức TH; 

  NL thực hiện các kế hoạch tự học 

 - 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 

 - Sử dụng công tự đánh giá quá trình TH; 

 - Điều chỉnh quá trình TH của bản thân. 

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

hình thành NLTH bao gồm bốn NL thành tố: NL nhận thức vấn đề TH; NL lập kế 

hoạch TH; NL thực hiện các kế hoạch TH; NL tự đánh giá. 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. Trong mỗi hợp phần bao gồm các thành tố và mỗi thành tố được biểu hiện 

bởi các chỉ số hành vi được mô tả bằng các tiêu chí chất lượng. Cấu trúc của NLTH 

được mô tả bằng bảng dưới đây: 
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Bảng 2.1. Các NL thành tố của NLTH 

TT 
Các NL thành tố 

của NLTH 

Kí 

hiệu 
Các chỉ số hành vi của NLTH 

1 
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; 

2 
NL lập kế hoạch 

TH 
N.B. 

- Lập thời gian biểu TH; 

- Xác định các điều kiện TH; 

- Lựa chọn hình thức TH; 

3 
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; 

4 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. Các hình thức tự học 

 Có nhiều hình thức TH khác nhau, nhưng dù với hình thức nào thì để TH tốt, 

bản thân mỗi HS cần phải biết chủ động thiết kế quá trình học tập của mình phù hợp 

với khả năng, sở trường, hoàn cảnh, điều kiện của bản thân. Dựa vào những dấu 

hiệu khác nhau người ta đã có nhiều cách phân loại các hình thức TH khác nhau, 

theo chúng tôi có những hình thức TH sau: 

 TH trên lớp: Mối quan hệ giữa GV và HS chính là mối quan hệ giữa ngoại 

lực và nội lực, 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. Tuy nhiên, 

GV dù quan trọng đến đâu cũng chỉ là chất xúc tác thúc đẩy nội lực của HS 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, được GV định hướng về nội dung, phương pháp TH để người học thực hiện. 

Hình thức này đem lại một số kết quả nhất định, HS trao đổi ngay với GV nếu có 

vấn đề chưa hiểu. 
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 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 người dạy 

thông qua nhiều kênh tương tác. 

 - TH thông qua tài liệu hướng dẫn (bản in): Trong quá trình TH ở hình thức 

này, người học chủ động, tự giác, huy động mọi trí tuệ để hoàn thành những yêu 

cầu đã được đưa ra. 

- TH với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin: HS sử dụng máy vi tính có kết 

nối Internet để tìm kiếm những nội dung kiến thức học tập cần thiết. Với hình thức 

TH này, nguồn tư liệu tìm được là vô hạn, người học cần sắp xếp và lựa chọn 

nguồn tư liệu cần thiết sử dụng. Bên cạnh đó, người học còn có thể trao đổi, chia 

sẻ thông tin với những người học khác thông qua nhóm chat, group nhóm… 

Qua việc nghiên cứu các hình thức TH ở trên chúng tôi nhận thấy rằng mỗi 

hình thức TH có những ưu điểm, nhược điểm nhất định. Để phát huy những ưu 

điểm của các hình thức TH này, cần phối hợp các hình thức DH lại với nhau một 

cách linh hoạt để HS có thể TH một chủ động và phù hợp nhất. 

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

2.2.1. Khái niệm 

 Trong CNTT, MXH với cách gọi đầy đủ là “dịch vụ mạng xã hội” hay “trang 

mạng xã hội” với tên tiếng anh là Social Networking Service (SNS) là dịch vụ kết 

nối các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác 

nhau không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia dịch vụ MXH 

được gọi là cư dân mạng/cộng đồng mạng. 

 - Dịch vụ MXH có những tính năng như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, 

chia sẻ file, blog và xã luận. Mạng đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với 

nhau và trở thành một phần tất yếu của mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên 

khắp thế giới. Các dịch vụ này có nhiều phương cách để các thành viên tìm kiếm 

bạn bè, đối tác: dựa theo group (ví dụ như tên trường hoặc tên thành phố), dựa trên 

thông tin cá nhân (như địa chỉ e-mail hoặc screen name), hoặc dựa trên sở thích cá 

nhân (như thể thao, phim ảnh, sách báo, hoặc ca nhạc), lĩnh vực quan tâm (kinh 

doanh, mua bán). 
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 - Các cộng đồng mạng (online community) cũng được các lập trình viên và 

người dùng coi như dịch vụ MXH, mặc dù theo nghĩa rộng, dịch vụ MXH thường 

cung cấp dịch vụ tập trung vào cá nhân trong khi cộng đồng trực tuyến tập trung 

vào nhóm. Các trang web MXH được định nghĩa là “các trang web tạo điều kiện 

cho việc xây dựng một mạng lưới liên hệ để trao đổi các loại nội dung trực tuyến”. 

Các trang web này cung cấp một không gian để tương tác liên tục vượt xa tương tác 

trực tiếp. Các tương tác qua trung gian máy tính này liên kết các thành viên từ các 

mạng lưới khác nhau, giúp duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trong 

công việc. Các trang web này cho phép mọi người từ khắp thành phố trên toàn thế 

giới kết nối với nhau. Tùy thuộc vào nền tảng phương tiện truyền thông MXH mà 

các thành viên có thể liên hệ với tất cả thành viên trong mạng lưới. 

 Dịch vụ MXH được phân thành bốn loại:  

 - Các dịch vụ MXH giao lưu được sử dụng chủ yếu để giao lưu với bạn bè 

hiện tại (ví dụ: Facebook); 

 - MXH trực tuyến là mạng máy tính phân tán, nơi người dùng giao tiếp với 

nhau thông qua các dịch vụ Internet; 

 - Dịch vụ MXH được sử dụng chủ yếu trong việc giao tiếp phi xã hội giữa các 

cá nhân (ví dụ: LinkedIn, một trang web định hướng nghề nghiệp và việc làm); 

 - Các dịch vụ MXH điều hướng được sử dụng chủ yếu để giúp người dùng tìm 

thông tin hoặc tài nguyên cụ thể (ví dụ: Goodreads). 

 Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, trên thế giới có hàng trăm 

dịch vụ MXH khác nhau: MySpace và Facebook nổi tiếng nhất ở thị trường Bắc Mỹ 

và Tây Âu; Orkut và Hi5 tại Nam Mỹ; Friendster tại châu Á và các đảo quốc Thái 

Bình Dương. Dịch vụ MXH khác gặt hái được thành công đáng kể theo vùng miền 

như Bebo tại Anh Quốc, CyWorld tại Hàn Quốc, Mixi tại Nhật Bản và tại Việt 

Nam xuất hiện rất nhiều các dịch vụ MXH như: Zing Me, YuMe, Tamtay... Chính 

vì vậy, dịch vụ MXH trở thành một cụm từ đã quá quen thuộc với mọi người và 

theo cách hiểu của đời sống thì dịch vụ MXH được gọi tắt thành MXH. 

 MXH được sử dụng dựa trên nền tảng trực tuyến với nhiều mô hình, cách thức 

và tính năng khác nhau. Có thể nói rằng, MXH trong cuộc sống hiện nay là thực sự 
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cần thiết, thế nhưng để hiểu rõ về MXH thì vẫn còn khá mơ hồ. Hiện nay MXH có 

nhiều dạng thức và tính năng khác nhau, có thể truy cập dễ dàng từ nhiều phương 

tiện, thiết bị như máy tính bảng, laptop, điện thoại di động, … MXH là nơi mà mọi 

người có thể xây dựng các mối quan hệ ảo với những người có chung tính cách, sở 

thích, nghề nghiệp hoặc với cả những người có mối quan hệ ngoài đời thực. MXH 

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

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

thông tin cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, 

hình ảnh và các dịch vụ tương tự khác. “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” [12]. 

 Mặc dù MXH tồn tại dưới nhiều hình mô hình khác nhau nhưng nhìn chung, 

MXH đều có những điểm chung sau: 

 + MXH là một ứng dụng được sử dụng trên nền tảng Internet; 

 + Tất cả nội dung trên MXH đều do người dùng tự tạo ra, tự chia sẻ; 

 + Mỗi người dùng trên MXH đều phải tạo tài khoản, hồ sơ riêng; 

 + MXH sẽ kết nối tài khoản người dùng đến các tài khoản cá nhân, tổ chức 

khác thông qua các tài khoản ảo do người dùng tạo ra. 

 MXH Facebook là một website MXH truy cập miễn phí do công ty Facebook, 

Inc điều hành và sở hữu tư nhân. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ 

chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với 

người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang 

hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Tên của website nhắc 

tới những cuốn sổ lưu niệm dùng để ghi tên những thành viên của cộng đồng campus 

mà một số trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đưa cho các sinh viên mới vào trường, 

phòng ban, và nhân viên để có thể làm quen với nhau tại khuôn viên trường.  

 Trong giới hạn nghiên cứu của Luận án, người nghiên cứu xin tập trung tìm 

hiểu MXH Facebook hỗ trợ cho việc dạy và học theo hướng bồi dưỡng NLTH cho 

HS phổ thông. 
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2.2.2. Sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook trong dạy học  

Bên cạnh việc sử dụng MXH Facebook để kết nối thông tin, giải trí thì nó 

cũng có chức năng hỗ trợ cho việc DH vì hiện nay số lượng GV và HS sử dụng 

MXH Facebook rất lớn. Những tính năng đã được nâng cấp hiện nay của 

Facebook phù hợp với những hoạt động DH tích cực, có thể sử dụng nó để bồi 

dưỡng NLTH cho HS thông qua chức năng đăng dòng trạng thái, tương tác, chia 

sẻ và phát sóng trực tiếp (livestream). Mặt khác, môi trường bạn bè ở Facebook 

không chỉ giới hạn trong môi trường ảo mà còn là những mối quan hệ bạn bè đang 

có trong đời thực, nếu sử dụng tính năng tạo nhóm trên Facebook thì đấy là một 

“môi trường dạy học” mang lại nhiều hiệu quả cho cả GV và HS. Bên cạnh đó, 

MXH Facebook còn như một kênh thông tin hữu hiệu để HS có thể chia sẻ và cập 

nhật các thông tin về bài giảng, bài tập nhóm, thời khóa biểu, các chương trình 

ngoại khóa… song song cùng với các hoạt động giao lưu, kết bạn, tham gia ứng 

dụng trực tuyến. Qua đó, MXH Facebook thể hiện tính tương tác của nó, khi trong 

cùng một lúc có thể mang đến cho người sử dụng những tiện ích khác nhau.  

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

 Từ nghiên cứu của các tác giả Bùi Thị Thu Hà [27] theo chúng tôi, MXH có 

những đặc điểm sau: 

- Tính liên kết cộng đồng: Đây là đặc điểm nổi bật của MXH Facebook cho 

phép mở rộng phạm vi kết nối giữa người với người trong không gian đa dạng. 

Người sử dụng có thể trở thành bạn của nhau thông qua việc gửi liên kết mời kết 

bạn, mà không cần gặp gỡ trực tiếp. Việc gửi liên kết này tạo ra một cộng đồng 

mạng với số lượng thành viên lớn. Những người chia sẻ cùng một mối quan tâm 

cũng có thể tập hợp lại thành các nhóm trên MXH Facebook, thường xuyên giao 

lưu, chia sẻ trên mạng thông qua việc bình luận hay dẫn các đường liên kết trên 

trang chung của nhóm.  

- Tính đa phương tiện: MXH Facebook có rất nhiều tiện ích nhờ sự kết hợp giữa 

các yếu tố: chữ viết, âm thanh, hình ảnh tỉnh, hình ảnh động … Sau khi đăng ký mở 

một tài khoản, người sử dụng có thể tự do xây dựng một không gian riêng cho bản 

thân. Nhờ những tiện ích và dịch vụ mà MXH Facebook cung cấp, người dùng có thể 
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chia sẻ đường dẫn, âm thanh, hình ảnh, video… Không những vậy, người sử dụng có 

thể tham gia vào các trò chơi trực tuyến đòi hỏi có nhiều người tham gia, gửi tin 

nhắn, chat với bạn bè, từ đó tạo dựng các mối quan hệ mới trong xã hội.  

- Tính tương tác: thể hiện không chỉ ở chỗ thông tin được truyền đi và sau đó 

được phản hồi từ phía người nhận, mà còn phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng 

ứng dụng của MXH Facebook.  

- Khả năng truyền tải và lưu trữ lượng thông tin: MXH Facebook có những 

ứng dụng như đăng trạng thái, đăng nhạc hoặc video clip, viết bài… với dung lượng 

rất lớn. Trang MXH Facebook lưu trữ thông tin và nhóm sắp xếp chung theo trình 

tự thời gian, nhờ đó người sử dụng có thể truy cập và tìm lại lượng thông tin khổng 

lồ đã từng được đăng tải.  

- Độ tương tác cao: Độ tương tác cao là một trong những ưu điểm nổi trội của 

MXH Facebook. MXH Facebook cung cấp các công cụ cho phép mọi người chia sẻ 

thông tin và tương tác online với nhau theo nhiều cách như: thích, bình luận, tag 

ảnh, chat, cùng sử dụng các ứng dụng vui, kết nối về cùng một nội dung. Nhờ vậy, 

người sử dụng MXH Facebook có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ, tương tác ở bất 

cứ nơi đâu với gia đình, bạn bè.  

MXH Facebook không tự tạo ra nội dung mà chính các thành viên mới là 

người tạo ra nó. Tất cả những gì người dùng chia sẻ, bao gồm cả cập nhật trạng thái, 

chia sẻ, ảnh, note, ... chính là nội dung của MXH Facebook. Những tính năng cơ 

bản của MXH Facebook cũng giúp cho các thành viên đăng tải nội dung và chia sẻ 

dễ dàng hơn. 

2.2.2.2. Vai trò của mạng xã hội Facebook trong dạy học 

MXH Facebook mang lại cho GV và HS nhiều trải nghiệm thú vị và hứng thú 

như chia sẻ, cập nhật thông tin, hình ảnh, tán gẫu cùng bạn bè và tham gia vào các 

ứng dụng giải trí [101]. Bên cạnh đó, MXH Facebook có vai trò nổi bật trong việc 

kết nối, giao lưu, trao đổi nội dung. Nếu vận dụng được những vai trò đó vào DH 

giúp HS TH và giảm thời gian sử dụng MXH vào những mục đích khác. Với tư 

cách là một phương tiện hiện đại hỗ trợ DH, MXH Facebook có những vai trò cơ 

bản sau [27]: 
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 Ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng cần thiết cho quá trình tiếp thu bài mới 

MXH Facebook DH là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc củng cố tri thức và kĩ 

năng xuất phát của HS. Thông qua MXH Facebook DH để đưa ra những kiến thức 

trọng tâm, ngắn gọn phù hợp với trình độ xuất phát của HS, giúp HS củng cố kiến thức 

đã học, thấy được sự liên quan logic giữa kiến thức và kĩ năng cũ với vấn đề mới cần 

nghiên cứu, đưa HS vào tình huống có vấn đề để kích thích sự hứng thú, nhu cầu nhận 

thức tri thức mới và sẵn sàng tham gia vào quá trình tham gia xây dựng kiến thức mới. 

 Hình thành kiến thức và kĩ năng mới cho HS 

Với chức năng xây dựng kiến thức, kĩ năng mới trong QTDH, MXH Facebook 

có thể được sử dụng để thực hiện một số công việc cụ thể. 

Trong các bài đăng trên MXH Facebook, GV cung cấp hệ thống câu hỏi nêu vấn 

đề, câu hỏi định hướng để hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức mới. Hệ thống câu hỏi này 

có thể được hỗ trợ bằng các hình ảnh minh họa, các đoạn phim mô phỏng. Điều đó sẽ 

có tác dụng cung cấp kiến thức, vừa là cơ sở để HS hình thành kiến thức mới. 

Để giúp cho HS học tập tốt hơn, trên MXH Facebook của mình GV sẽ cung 

cấp các liên kết, mà từ các liên kết đó HS tìm được nguồn tài liệu để hình thành 

kiến thức mới. GV còn có thể sử dụng MXH Facebook để đưa ra các kiến thức gợi 

ý ngắn gọn cho quá trình hình thành kiến thức của HS.  

 Củng cố, ôn luyện và vận dụng kiến thức 

Trong MXH Facebook của mình, GV giới thiệu nội dung các vấn đề cần ôn 

luyện đã được lựa chọn, phân loại và tổng hợp theo yêu cầu của chương trình, theo 

mức độ quan trọng của từng vấn đề trong bài học. Bên cạnh những nội dung mà GV 

cung cấp trên MXH Facebook, GV còn giao cho HS những nhiệm vụ cụ thể mà HS 

cần giải quyết để củng cố tri thức, rèn luyện kĩ năng và vận dụng kiến thức đã học. 

 Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức 

Trong QTDH, GV có thể lựa chọn các KTTT của những bài đã học để đưa vào 

MXH Facebook với mục đích tổng kết, hệ thống hóa kiến thức cho HS. Những bài 

đăng các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm giúp HS có thể lựa chọn những nội dung khác 

nhau một cách tùy ý và có thể lặp lại quá trình ôn tập nhiều lần. Các bài tập luyện 

tập được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp có tác dụng giúp HS hiểu được trình tự, 

hệ thống và phương pháp giải từng loại bài tập cụ thể. 
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 Kiểm tra, đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng của HS 

 Sau khi kết thúc quá trình hình thành kiến thức mới, GV lựa chọn và hình 

thành hệ thống các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá hiệu quả của 

quá trình đó. Với chức năng comment GV có thể đưa ra đề bài trực tiếp cho HS, HS 

trả lời, GV đánh giá câu trả lời của HS bằng những comment sau đó. 

Qua những phân tích ở trên đã chứng tỏ MXH Facebook DH thực sự là một 

phương tiện DH hiện đại có thể thực hiện một cách có hiệu quả các chức năng của 

QTDH. MXH Facebook có thể kết hợp với các hình thức và phương pháp DH hiện 

đại như DH theo nhóm, DH chủ đề, DH dự án... Tuy nhiên vì MXH Facebook có các 

chức năng đơn giản, các tập đoàn phần mềm tạo ra nó không phải phục vụ mục đích 

DH, nên việc sử dụng một MXH Facebook trở thành một MXH Facebook DH khó có 

thể đạt được những hiệu quả cao như một website DH được thiết kế vì mục đích DH. 

Bên cạnh đó, Facebook còn có tính năng hỗ trợ DH nói chung và DH Vật lí 

nói riêng, thông qua việc có thể đăng tải các thí nghiệm vật lí, video, hình ảnh, 

comment, chat box,… Người dạy sử dụng những tính năng đặc thù của Facebook có 

sẵn thì có thể áp dụng tốt cho dạy học Vật lí. 

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. 

QTDH diễn ra ở trên lớp theo một lịch trình dưới sự hướng dẫn, định hướng 

của GV. Ở hình thức này, việc thu nhận kiến thức của HS chủ yếu từ GV và TLTK 

được sử dụng là SGK, sách bài tập, các sách tham khảo... MXH Facebook chỉ hỗ trợ 

GV nắm bắt kịp thời những ý kiến, những thắc mắc của HS thông qua bình luận, 

qua group hoặc chat messenger với GV trước khi lên lớp. 

 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  

Thông qua group nhóm lớp, GV giao nhiệm vụ để HS TH ở nhà những nội 

dung kiến thức trước khi đến lớp. HS có thể TH ở nhà hoặc thư viện của trường, 
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HS chủ động tương tác trực tiếp với những HS khác ở bất kỳ thời điểm nào, trao 

đổi những thắc mắc với nhau. Qua hình thức học tập này, GV có thể theo dõi quá 

trình TH của HS thông qua MXH Facebook. Tiết học tiếp theo ở lớp, GV sẽ 

đánh giá mức độ TH và hiểu bài của HS, qua đó điều chỉnh hình thức tổ chức 

phù hợp với HS. 

Bên cạnh đó GV có thể tổ chức các hình thức TH theo nhóm, giao nhiệm vụ 

theo nhóm cho HS, các HS có thể vẫn TH nhóm nhưng không nhất thiết phải gặp 

nhau mà cùng nhau thực hiện nhiệm vụ học tập, hoặc thảo luận một vấn đề do GV 

đưa ra, tiến hành thảo luận và trao đổi với nhau qua MXH Facebook.  

 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 

 Trong hình thức DH này, các hoạt động học tập của HS và GV diễn ra như lớp 

học truyền thống tuy nhiên GV và HS không trực tiếp giáp mặt như truyền thống 

mà giao tiếp thông qua MXH Facebook. Đây là một hình thức học tập được xem là 

tối ưu trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Quá trình tổ chức DH vẫn diễn ra 

như bình thường, GV truyền thụ kiến thức và HS hoạt động, trả lời câu hỏi của GV 

thông qua những bình luận. 

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

Đây là hình thức TH cao nhất của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, HS 

tự khai thác tìm tài liệu, tăng cường tương tác với GV, với bạn bè trong nhóm MXH 

Facebook để tìm kiếm kiến thức mới, trả lời được những thắc mắc trong quá trình 

TH. 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. 
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Sơ đồ 2.1. Các hình thức tổ chức dạy học với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

2.2.2.4. Các mức độ hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

Mức độ hỗ trợ của MXH nói chung và MXH Facebook nói riêng trong DH 

theo tỉ lệ như thế nào là do sự kết hợp, vận dụng một cách linh hoạt của GV trong 

việc tổ chức các hoạt động DH. Theo chúng tôi, có bốn mức độ hỗ trợ của MXH 

Facebook trong QTDH, cụ thể như sau:  

 Mức độ 1: MXH Facebook hỗ trợ trao đổi kiến thức, thắc mắc sau mỗi bài học 

Theo mức độ này, việc DH được tổ chức trực tiếp ở lớp học truyền thống, trong 

khuôn khổ một tiết học, có những vấn đề thực tế GV không thể giải đáp cho HS ở trên 

lớp. MXH Facebook lúc này hỗ trợ GV và HS trao đổi những thắc mắc như vậy. Bên 

cạnh đó, HS cũng có thể trao đổi những nội dung liên quan thông qua MXH Facebook, 

giúp HS xích lại gần nhau hơn và giúp nhau tiến bộ hơn trong học tập và TH.  

HS TH ở trên 

lớp dưới sự tổ 

chức dạy học 

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 
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 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 

Để việc sử dụng Facebook của HS hữu ích và phục vụ cho mục đích học tập, 

GV sẽ thông báo và giao nhiệm vụ đến HS thông qua Facebook và ứng dụng group 

có trong Facbook. GV sẽ cập nhật được những nào HS đã nhận thông tin từ GV và 

tiến hành TH sau đó. Mức độ này, yêu cầu HS TH cao hơn, nhưng vẫn dưới sự 

hướng dẫn và quản lý từ xa của GV, HS được giao nhiệm vụ, phải tự lực nghiên 

cứu vấn đề, thảo luận cùng bạn bè và được trao đổi trực tiếp với GV qua MXH 

Facebook để tìm ra kiến thức mới. Với mức độ này sẽ giúp HS đạt được 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 trực tuyến với GV thông qua MXH Facebook 

 Ở mức độ này, quá trình tổ chức DH của GV được chuyển từ trực tiếp giáp 

mặt sang trực tuyến thông qua MXH Facebook, tiến trình DH như một tiết học 

thông thường ở lớp truyền thống. Tuy nhiên, những trao đổi giữa HS với GV và 

giữa những HS với nhau đều thực hiện thông qua những bình luận hoặc qua ứng 

dụng group chat của MXH Facebook. 

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

Đây là mức độ TH cao nhất của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Để 

HS có thể TH hoàn toàn cần một quá trình lâu dài và sự lôi kéo khéo léo của người 

GV. Để việc sử dụng Facebook phục vụ chủ yếu vào việc TH và tìm kiếm tri thức 

thì người GV cần xây dựng một trang Facebook sinh động và lôi kéo được sự tập 

trung của HS. Vì vậy, đây là một mức độ đòi hỏi ko hề nhỏ từ chính NL sử dụng 

CNTT và tâm huyết của người dạy. GV cần chuẩn bị nội dung bài giảng, chương 

trình học tập và chia sẻ lên MXH Facebook, từ mức độ yêu cầu HS TH một đơn vị 

kiến thức đến việc kích thích nhu cầu TH của HS. GV hỗ trợ giải đáp thắc mắc của 

HS thông qua nhóm chat, bình luận,… của MXH Facebook. 

Với những hình thức DH và mức độ hỗ trợ của MXH Facebook, quá trình TH 

của HS được tăng dần. HS sẽ chủ động hơn trong việc làm chủ kiến thức nhưng vẫn 
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dưới sự hỗ trợ của GV, tránh được những nguồn kiến thức sai lầm mà MXH mang 

lại thông qua việc trao đổi giữa GV và HS với nhau qua nhóm MXH Facebook. 

 

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 

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 dưỡng NLTH trong DH Vật lí ở 

trường THPT là rất cần thiết. Kết quả điều tra, khảo sát là cơ sở đưa ra những kết 

luận chung về NLTH môn Vật lí của HS THPT cũng như những yêu cầu đặt ra cần 

giải quyết nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Vật lí.  

Về phương pháp điều tra, khảo sát: Phỏng vấn một số HS, GV, CMHS; Điều 

tra bằng phiếu hỏi cho 86 GV và 450 HS và 450 CMHS của 2 trường THPT Lấp Vò 

2 và THPT Lai Vung 1 của tỉnh Đồng Tháp. 

Về nội dung điều tra, khảo sát tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: 

- Phiếu khảo sát của HS (Phụ lục 1) về các vấn đề như: Nội dung về TH (S1); 

Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH (S2); Thái độ, xúc cảm động 

cơ, hứng thú, ý chí học tập của HS (S3); Các vấn đề về MXH Facebook (S.4), Xây 

dựng kế hoạch TH (S5), Phương tiện và các công cụ hỗ trợ TH (S6). 

- Phiếu khảo sát của GV (Phụ lục 3) tập trung vào: Nội dung về TH (G1); Các 

yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH (G2); Các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc TH của HS (G3); Động cơ, hứng thú, học tập của HS (G4); MXH Facebook 

(G5); GV hỗ trợ cho HS trong TH (G6). 
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mắc sau mỗi bài 
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- Đối với CMHS, nội dung điều tra (Phụ lục 5) tập trung vào tìm hiểu: Nội 

dung về TH (C1); MXH Facebook (C2); Các yếu tố về môi trường tác động đến 

hoạt động TH (C3); Động cơ, ý thức học tập của HS (C4). 

2.3.1. Kết quả điều tra, khảo sát 

2.3.1.1. Đối với HS (Phụ lục 1) 

Về các nội dung TH: về thời lượng có 50,4% HS dành thời gian cho hoạt động 

TH TB mỗi ngày từ 1 giờ trở lên; về quan điểm có 52,9% cho rằng TH là quá trình 

chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, tích cực hỏi thầy cô, bạn bè khi không hiểu 

bài; về lý do có 13,3% HS TH vì thầy cô yêu cầu, vì sự quản lý, ép buộc của gia 

đình và 63,1% TH vì HS muốn có KQHT tốt; về phương pháp có 61,2% TH bằng 

phương pháp kết hợp nghe giảng, ghi chép kết hợp với việc sử dụng sách giáo khoa 

(SGK) và TLTK và có 54,0% mong muốn TH bằng phương pháp tự tìm tòi, tìm 

hiểu qua Internet và trao đổi, chia sẻ qua MXH; về hình thức có 52,9% chọn hình 

thức TH theo nhóm và 50,3% chọn hình thức TH một mình với sự hỗ trợ của các 

phương tiện, dụng cụ học tập. 

Bảng 2.2. Kết quả điều tra nội dung về TH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.1.1 20,9 28,7 50,4 

S.1.2 14,9 32,2 52,9 

S.1.3 63,8 22,9 13,3 

S.1.4 6,9 30,0 63,1 

S.1.5 5,3 33,5 61,2 

S.1.6 18,2 27,8 54,0 

S.1.7 15,3 31,8 52,9 

S.1.8 17,3 32,4 50,3 

  Về các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH: có 58,0% HS cho 

rằng bản thân chịu tác động mạnh mẽ của các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc 

nhở bản thân trong không gian học tập như: khẩu hiệu, giấy khen, ảnh chụp 

trong các thời khắc thành công, ….; có 63,4% ý kiến cho rằng môi trường lớp 
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học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động TH của HS. Bên cạnh đó, cũng có 

51,6% HS cho biết thường không tập trung trong học tập khi bị chi phối bởi các 

tác động xung quanh. 

Bảng 2.3. Kết quả điều tra các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH 

Nội dung điều tra 

Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.2.1 15,1 26,9 58,0 

S.2.2 11,3 25,3 63,4 

S.2.3 9,5 38,9 51,6 

Về thái độ, xúc cảm động cơ, hứng thú, ý chí học tập: có 50,7% HS có thái độ 

tích cực, tự giác trong học tập; có 55,8% HS hứng thú với những kết quả thu được 

từ việc tự nghiên cứu, tự tìm hiểu trong quá trình học tập; có 57,5% HS ham học 

hỏi, tự giác trong học tập, thích khám phá những điều mới lạ; có 60,2% HS tập 

trung tối đa thời gian vào những mục tiêu quan trọng nhất và tránh lãng phí thời 

gian cho những việc không quan trọng. 

Bảng 2.4. Kết quả điều tra thái độ, xúc cảm động cơ, hứng thú, ý chí học tập của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.3.1 20,2 29,1 50,7 

S.3.2 5,8 38,4 55,8 

S.3.3 12,0 30,7 57,3 

S.3.4 16,9 22,9 60,2 

 Về việc xây dựng kế hoạch TH: có 42,1% HS ưu tiên xác định và sắp xếp hoạt 

động TH trong thời gian biểu; có 38,9% HS thực hiện kế hoạch TH đúng nội dung 

và thời gian đề ra; có 22,7% HS có thể tự kiểm tra đánh giá hiệu suất, chất lượng 

học tập, mức độ nắm vững kiến thức và sự tiến bộ của bản thân; có 20,9% HS thực 

hiện việc TH một cách tự phát, tùy thích, ít khi có kế hoạch học tập cụ thể. 
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Bảng 2.5. Kết quả điều tra xây dựng kế hoạch TH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.5.1 25,5 32,4 42,1 

S.5.2 28,2 32,9 38,9 

S.5.3 51,3 26,0 22,7 

S.5.4 54,0 25,1 20,9 

 Về các phương tiện và công cụ hỗ trợ TH: có 56,0% HS TH thông qua tìm 

kiếm các tài liệu GV yêu cầu như SGK, sách tham khảo và từ nhiều nguồn khác 

nhau trên MXH Facebook để phục vụ cho việc học; 55,1% muốn học tập hiệu quả 

cần phải có các công cụ và phương tiện học tập hỗ trợ; 21,6% chấp nhận kết quả có 

sẵn trong SGK, ít khi kiểm chứng bằng các dụng cụ học tập hoặc ít khi sử dụng các 

phương tiện học tập để tìm hiểu kiến thức mới. 

Bảng 2.6. Kết quả điều tra phương tiện và các công cụ hỗ trợ TH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.6.1 14,2 29,8 56,0 

S.6.2 16,2 28,7 55,1 

S.6.3 52,6 25,8 21,6 

 Về sự tiện ích của MXH Facebook đối với hoạt động TH: có 63,1% HS thường 

xuyên lên MXH Facebook nhằm mục đích giải trí, hiếm khi tìm kiếm, trao đổi và 

tải thông tin phục vụ cho việc học tập; có 32,3% HS thường xuyên trao đổi với GV 

qua MXH Facebook về những nội dung còn vướng mắc hoặc tự mình quan sát, đo 

đạc, điều tra, nghiên cứu; có 80,4% MXH Facebook có vai trò là phương tiện liên 

kết các thành viên trên Internet lại với nhau nhằm tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi 

thông tin, không phân biệt vị trí địa lý, giới tính, độ tuổi và thời gian; có 50,7% 

quan điểm cho rằng MXH Facebook là công cụ hữu ích để cá nhân/nhóm học tập có 

thể thực hiện các nhiệm vụ về STEM trong các chủ đề học tập của giáo viên; có 

47,3% CMHS lo ngại sử dụng MXH Facebook không hợp lý sẽ ảnh hưởng không 
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tốt đến KQHT; có 61,4% CMHS ủng hộ con mình sử dụng MXH Facebook để phục 

vụ việc học tập và bồi dưỡng các NL học tập của HS, có 57,8% MXH Facebook 

ủng hộ việc TH qua MXH Facebook vì dễ sử dụng, dễ tương tác và đạt hiệu quả cao 

trong học tập; có 53,6% HS cho rằng MXH Facebook có vai trò quan trọng trong 

việc kết nối, giao lưu, trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với 

nhau, hoặc giữa GV với HS và ngược lại một cách dễ dàng. 

Bảng 2.7. Kết quả điều tra MXH Facebook 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

S.4.1 32,2 4,7 63,1 

S.4.2 62,2 5,5 32,3 

S.4.3 2,7 16,9 80,4 

S.4.4 17,5 31,8 50,7 

S.4.5 23,8 28,9 47,3 

S.4.6 18,4 20,2 61,4 

S.4.7 19,3 22,9 57,8 

S.4.8 16,4 30,0 53,6 

2.3.1.2. Đối với GV (Phụ lục 3) 

Về quan điểm: có 66,3% GV mong muốn HS có khả năng TH vì giúp cho các 

em chủ động tìm ra kiến thức mới với sự hỗ trợ của các phương tiện học tập; có 

53,5% GV coi TH là quá trình HS chủ động học tập ở nhà để bổ sung kiến thức trên 

lớp; có 83,3% GV cho rằng TH là quá trình chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, 

tích cực hỏi thầy cô, bạn bè khi không hiểu bài; có 10,5% GV lại cho rằng TH làm 

cho HS có tâm lý hoang mang, nội dung thiếu chuẩn sát, mất thời gian; 24,4% HS 

TH vì có sự ép buộc của người khác; có 15,1% GV cho rằng việc TH của HS hiện 

nay còn rất hạn chế vì phương tiện và dụng cụ học tập chưa đáp ứng; có 51,2% GV 

thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nhiệm vụ TH cho HS; có 24,5% GV 

cho rằng HS chưa có kĩ năng TH. 
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Bảng 2.8. Kết quả điều tra GV về TH của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.1.1 7,0 26,7 66,3 

G.1.2 9,3 37,2 53,5 

G.1.3 8,1 18,6 83,3 

G.1.4 75,6 13,9 10,5 

G.1.5 44,2 31,4 24,4 

G.1.6 47,7 37,2 15,1 

G.1.7 22,1 26,7 51,2 

G.1.8 43,0 32,5 24,5 

 Về các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH: có 72,1% GV cho 

rằng môi trường lớp học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động TH của HS; có 

84,9% GV sử dụng các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc nhở trong không gian học 

tập (khẩu hiệu, giấy khen, ảnh chụp trong các thời khắc thành công, …) sẽ khích 

thích các hoạt động TH; có 67,5 GV nhận thấy HS không tập trung trong việc TH 

khi bị chi phối bởi các tác động của môi trường xung quanh. 

Bảng 2.9. Kết quả điều tra GV về môi trường tác động đến HĐ TH của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.2.1 7,0 20,9 72,1 

G.2.2 4,6 10,5 84,9 

G.2.3 9,3 23,2 67,5 

 Về các yếu tố ảnh hưởng đến việc TH của HS: có 61,6% GV cho rằng đổi mới 

phương pháp DH theo hướng tích cực để phù hợp với đặc thù của bộ môn có ảnh 

hưởng lớn đến việc TH; có 65,1% GV cho rằng yếu tố xã hội, gia đình, nhà trường, 

nhu cầu và phương pháp học tập của mỗi cá nhân HS ảnh hưởng đến việc TH; có 

72% GV cho rằng mục tiêu môn học, đặc trưng kiến thức môn học, phương tiện TH 

ảnh hưởng đến việc TH. 
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Bảng 2.10. Kết quả điều tra GV các yếu tố ảnh hưởng đến việc TH của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.3.1 12,8 25,6 61,6 

G.3.2 7,0 27,9 65,1 

G.3.3 5,8 22,1 72,0 

Về động cơ, hứng thú, học tập của HS: có 61,7% GV nhận thấy HS hứng thú 

học tập vì sự yêu thích môn học của HS; có 20,9% GV nhận thấy việc TH của HS 

đến từ sự thúc ép của gia đình; có 65,0% GV cho rằng việc TH là do GV giao 

nhiệm vụ và HS sợ điểm số thấp; có 72,1% GV cho rằng động cơ học tập là yếu tố 

quan trọng quyết định sự thành công của việc TH ở HS. 

Bảng 2.11. Kết quả điều tra GV về động cơ, hứng thú, học tập của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.4.1 13,9 24,4 61,7 

G.4.2 51,2 27,9 20,9 

G.4.3 14,0 21,0 65,0 

G.4.4 3,5 24,4 72,1 

Về MXH Facebook: có 57,1% GV nhận thấy HS thường xuyên lên MXH 

Facebook nhằm mục đích giải trí, hiếm khi tìm kiếm, trao đổi và tải thông tin phục 

vụ cho việc học tập; có 60,5% GV thường xuyên hỗ trợ cho HS qua MXH 

Facebook về những nội dung còn vướng mắc trong hoạt động TH, tự nghiên cứu; có 

66,3% GV cho rằng MXH Facebook là phương tiện liên kết các thành viên trên 

mạng Internet lại với nhau để thực hiện các mục đích tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi 

thông tin không phân biệt vị trí địa lý, giới tính, độ tuổi và thời gian; có 72,1% GV 

cho rằng HS mất quá nhiều thời gian sử dụng trang MXH Facebook cho việc giải trí 

sẽ ảnh hưởng không tốt đến KQHT; có 61,6% GV nhận thấy CMHS ủng hộ com 

em sử dụng MXH Facebook phục vụ vào việc học tập và có định hướng tích cực 

cho việc bồi dưỡng các NL học tập; có 53,4% GV ở các lớp đang trực tiếp giảng 

dạy đều tạo nhóm học tập với sự hỗ trợ của trang MXH Facebook nhằm hướng dẫn 
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HS TH tốt hơn; có 59,4% GV nhận thấy MXH Facebook có vai trò quan trọng trong 

việc kết nối, giao lưu, trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với 

nhau, hoặc giữa GV với HS và ngược lại một cách dễ dàng. 

Bảng 2.12. Kết quả điều tra GV về MXH Facebook 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.5.1 19,7 23,2 57,1 

G.5.2 17,4 22,1 60,5 

G.5.3 9,3 24,4 66,3 

G.5.4 7,0 20,9 72,1 

G.5.5 16,3 22,1 61,6 

G.5.6 20,9 26,7 53,4 

G.5.7 17,4 23,2 59,4 

 Về việc hỗ trợ cho HS trong TH: có 62,8% GV định hướng cho HS xác định 

những mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch TH; có 59,4% GV hướng dẫn HS 

kiểm tra để đánh giá hiệu suất, chất lượng công việc, mức độ nắm vững kiến thức; 

có 14,0% GV thỉnh thoảng hướng dẫn HS về phương pháp và các kĩ năng học tập; 

có 82,5% GV thường xuyên cung cấp các tài liệu hướng dẫn học tập và TH cho HS 

nghiên cứu; có 79,1% GV nhận thấy HS học tập hiệu quả khi GV hướng dẫn sử 

dụng các công cụ và phương tiện học tập hỗ trợ. 

Bảng 2.13. Kết quả điều tra GV về việc hỗ trợ cho HS trong TH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

G.6.1 7,0 30,2 62,8 

G.6.2 9,3 31,4 59,4 

G.6.3 65,1 20,9 14,0 

G.6.4 3,5 14,0 82,5 

G.6.5 8,1 12,8 79,1 

2.3.1.3. Đối với Cha mẹ học sinh (Phụ lục 5) 

Về nội dung TH: có 58,4% CMHS cho rằng hoạt động TH ảnh hưởng rất tích 

cực đến KQHT của con em mình; có 72,7% CMHS luôn quan tâm, động viên và hỗ 
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trợ con mình TH ở nhà một cách tốt nhất; có 59,8% CMHS gặp khó khăn khi con 

em mình có nội dung thắc mắc cần tham khảo vì chưa am hiểu các vấn đề về TH 

với sự hỗ trợ của MXH; có 54,0% CMHS luôn động viên và khuyến khích con em 

mình xây dựng thời gian biểu TH phù hợp; có 85,6% CMHS là GV trở thành người 

định hướng hỗ trợ cho con em mình biết cách TH tốt nhất; có 65,4% CMHS nhận 

thấy việc TH có vai trò quan trọng và cần thiết cho con em; có 16,9% CMHS nhận 

thấy con em mình ít khi tự giác trong học tập và thường được sự nhắc nhở của 

người khác; có 11,8% CMHS cho rằng con em mình không nhất thiết phải có hoạt 

động TH vì các nội dung học tập đã có sẵn trong SGK và các tài liệu được trang bị. 

Bảng 2.14. Kết quả điều tra CMHS nội dung về TH của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

C.1.1 18,9 22,7 58,4 

C.1.2 9,3 18,0 72,7 

C.1.3 8,4 31,8 59,8 

C.1.4 19,1 26,9 54,0 

C.1.5 2,9 11,5 85,6 

C.1.6 10,7 24,0 65,4 

C.1.7 59,8 23,3 16,9 

C.1.8 57,3 30,9 11,8 

Về MXH Facebook: có 62,1% CHMS cho rằng MXH Facebook sẽ giúp gia 

đình và nhà trường có mối liên lạc chặt chẽ để quản lý và giáo dục con em mình học 

tập tốt hơn; có 59,6% CMHS cho rằng MXH Facebook là phương tiện hữu ích 

nhằm hỗ trợ con em mình thực hiện các hoạt động TH; có 48,1% CMHS cho rằng 

MXH Facebook sẽ khiến con em mình mất nhiều thời gian và ảnh hưởng không tốt 

đến KQHT; có 50,7% CMHS mỗi ngày con em mình sử dụng MXH Facebook vào 

việc học tập khoảng dưới 1 giờ; có 51,6% CMHS nhận thấy con em mình học tập 

đạt kết quả cao là nhờ vào sự hỗ trợ của MXH Facebook; có 47,5% CMHS luôn e 

ngại MXH Facebook sẽ phức tạp: khó tạo tài khoản, khó đăng nhập hoặc bị khóa tài 

khoản sẽ cản trở đến việc TH của con em; có 63,8% CMHS e ngại con mình sử 
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dụng MXH Facebook không hợp lý sẽ ảnh hưởng không tốt đến KQHT; có 59,8% 

CMHS nhận thấy MXH Facebook có vai trò quan trọng trong việc kết nối, giao lưu, 

trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với nhau, hoặc giữa GV với 

HS và ngược lại một cách dễ dàng; có 48,0% CMHS cho rằng phương pháp dạy và 

học truyền thống sẽ mang lại hiệu quả cao hơn là học tập qua các trang MXH 

Facebook; có 57,3% CMHS cho rằng MXH Facebook có các tính năng và công cụ 

giúp cho người sử dụng có thể trao đổi thông tin, chia sẻ hình ảnh và bình luận … 

một cách đơn giản và tiện lợi; có 58,5% CMHS cho rằng học tập chỉ bó buộc trong 

khuôn khổ của lớp học sẽ không hiệu quả bằng học tập qua các MXH Facebook. 

Bảng 2.15. Kết quả điều tra CMHS về việc HS sử dụng MXH Facebook 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

C.2.1 15,5 22,4 62,1 

C.2.2 15,3 25,1 59,6 

C.2.3 23,5 28,4 48,1 

C.2.4 22,9 26,4 50,7 

C.2.5 18,9 29,5 51,6 

C.2.6 21,8 30,7 47,5 

C.2.7 12,4 23,8 63,8 

C.2.8 15,8 24,4 59,8 

C.2.9 23,1 28,9 48,0 

C.2.10 14,9 27,8 57,3 

C.2.11 17,3 24,2 58,5 

Về các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động TH: có 72% CMHS cho 

rằng môi trường lớp học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động TH của con em 

mình; có 57,6% CMHS đã sử dụng các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc nhở con em 

mình trong việc xây dựng không gian học tập (khẩu hiệu, giấy khen, ảnh chụp trong 

các thời khắc thành công, ...) để khích thích các hoạt động TH; có 52,5% CMHS 

cho rằng con em mình sẽ không tập trung trong học tập khi bị chi phối bởi các tác 

động của môi trường xung quanh; có 17,3% CMHS cho biết con mình học tập là do 
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sự nhắc nhở của gia đình, GV và bạn bè; có 58,7% CMHS đồng ý việc vai trò quản 

lý của cha mẹ trong học tập của con sẽ quyết định KQHT; có 62,9% CMHS thấy 

rằng con mình luôn thiết lập, sắp xếp không gian học tập cá nhân khoa học, phù hợp 

với phong cách của bản thân (địa điểm, đồ đạc, bài trí, ánh sáng, âm thanh, …). 

Bảng 2.16. Kết quả điều tra CMHS về môi trường tác động đến hoạt động TH 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

C.3.1 9,3 18,7 72,0 

C.3.2 18,4 24,0 57,6 

C.3.3 10,4 37,1 52,5 

C.3.4 54,7 28,0 17,3 

C.3.5 14,4 26,9 58,7 

C.3.6 12,0 25,1 62,9 

 Về động cơ, ý thức học tập của HS: có 60,9% CMHS nhận thấy con em mình 

hứng thú học tập vì hướng tới ngành nghề yêu thích trong tương lai; có10,2% 

CMHS nhận thấy con mình TH từ sự thúc ép của gia đình; có 63,4% CMHS thường 

xuyên trao đổi với con mình về việc mua các trang thiết bị học tập, đặc biệt là trang 

bị các thiết bị phục vụ cho việc sử dụng MXH; có 72,7% CMHS nhận thấy con 

mình học tập vì sợ điểm số thấp; có 12,9% CMHS hiếm khi trao đổi với con em 

mình về việc mua các trang thiết bị học tập và chưa quan tâm trang bị các thiết bị 

phục vụ cho việc sử dụng MXH. 

Bảng 2.17. Kết quả điều tra CMHS về động cơ, ý thức học tập của HS 

Nội dung điều tra 
Số ý kiến trả lời (%) 

1 2 3 

C.4.1 5,1 34,0 60,9 

C.4.2 70,9 18,9 10,2 

C.4.3 12,4 24,2 63,4 

C.4.4 9,1 18,2 72,7 

C.4.5 61,3 25,8 12,9 
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 Như vậy, với kết quả điều tra khảo sát ở cả HS, GV và CMHS về vấn đề dạy và 

học Vật lí nói chung, vấn đề TH của HS, các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập của 

HS như: môi trường, các phương tiện hỗ trợ học tập, MXH Facebook hỗ trợ trong 

việc học tập, vấn đề bồi dưỡng NLTH trong DH môn Vật lí ở trường THPT nói riêng 

chúng tôi nhận thấy rằng đã có nhiều GV chú trọng đến việc bồi dưỡng NLTH của 

HS. Điều này được thể hiện ở chỗ các GV đã quan tâm đến việc đổi mới PPDH, chú 

ý đến việc tổ chức hướng dẫn cho HS cách tự làm việc và học tập dưới sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Đồng thời, kết quả khảo sát việc GV đánh giá và HS tự đánh giá về 

NLTH của HS cũng cho chúng tôi thấy rằng ở cấp học THPT các em đã hình thành 

được NLTH tuy nhiên ở mức độ chưa cao. Đa số, HS có khả năng sử dụng MXH 

Facebook vào trong hoạt độngTH, có thái độ và động cơ học tập tốt với những 

phương tiện hỗ trợ. Đặc biệt, HS nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía CMHS cho hoạt 

động TH theo phương pháp học tích cực và sự hỗ trợ thường xuyên của GV cho hoạt 

động TH. Nhưng bên cạnh đó cũng còn một bộ phận HS chưa có động cơ học tập tốt, 

chưa chú trọng đến việc TH để nâng cao kiến thức cho bản thân, khả năng kiểm soát 

cảm xúc kém dẫn đến việc TH bị thất bại. Và còn một số GV chưa nhiệt tình hỗ trợ 

HS trong hoạt động TH, một số CMHS chưa có sự động viên kịp thời việc TH ở nhà 

của con em mình nên hiệu quả TH của HS chưa cao. Từ kết quả này, chúng tôi có cơ 

sở khoa học để tiến hành bồi dưỡng NLTH môn Vật lí cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook ở trường THPT. 

2.3.2. Nguyên nhân của thực trạng 

Từ kết quả của việc điều tra, khảo sát thực trạng nêu trên chúng tôi rút ra được 

một số nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng dạy và học Vật lí nói chung và thực 

trạng của việc bồi dưỡng NLTH môn Vật lí cho HS ở trường THPT như sau: 

Thứ nhất, 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.  

Thứ hai, 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 thiếu sót lớn trong 
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việc giảng dạy ở nhà trường ngày nay là chỉ nặng về dạy kiến thức mà không quan 

tâm đến việc dạy phương pháp học tập cho HS. Hệ quả là HS hầu như không được 

cung cấp những phương pháp để TH cũng như không được thường xuyên rèn luyện 

để nâng cao NLTH môn học cho bản thân. Do nặng về dạy nội dung hơn là hướng 

dẫn phương pháp học, nhiều GV tổ chức giờ học theo hướng một chiều: GV luôn là 

người cung cấp kiến thức còn HS là người tiếp nhận mà chưa hướng tới việc thiết kế 

các hoạt động học tập trên lớp hoặc ở nhà để HS là người chủ động thực hiện.  

Thứ ba, 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. Đó là chưa kể một số GV còn chậm trong việc bắt kịp 

những ứng dụng của công nghệ số, các thao tác trên ứng dụng CNTT còn lúng túng 

và chưa thể chuyển giao nhiệm vụ TH cho HS thông qua MXH Facebook. 

Thứ tư, mặc dù nhận thức được vai trò quan trọng của việc bồi dưỡng NLTH của 

HS trong DH môn Vật lí ở trường THPT tuy nhiên GV chưa 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 chưa 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 năm, 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. Vì vậy, đây cũng là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc hướng dẫn cho HS TH ở trường THPT khi sinh 

viên ra trường và thực sự đứng trên bục giảng còn nhiều hạn chế.  

Thứ sáu, một số HS chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc TH qua 

MXH Facebook. Các em chưa xác định được cho mình một mục tiêu học tập cụ thể, 

chưa biết xây dựng một kế hoạch TH cho bản thân, thiếu kĩ năng cần thiết khi tham 

gia TH theo nhóm với sự hỗ trợ của MXH Facebook, chưa có đủ các điều kiện cần 

thiết cho việc TH như: môi trường TH, phương tiện TH,… Bênh cạnh đó, còn một số 

HS chưa có phương pháp TH hiệu quả vì thiếu sự định hướng của GV và chưa nắm 
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vững việc sử dụng các công cụ trên ứng dụng MXH Facebook. Ngoài ra, việc TH với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook có rất nhiều cám dỗ trong khi nhiều HS chưa trang bị 

tốt những kĩ năng như: kĩ năng nhận thức, kĩ năng kiềm chế cảm xúc, kĩ năng từ 

chối,… Kết quả là việc TH phải dang dở, không đúng thời gian biểu đã đề ra. 

Thứ bảy, 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. Vì vậy, nhiều HS 

thiếu đi không gian TH ở nhà một cách phù hợp, thiếu các phương tiện hỗ trợ cho 

việc TH của HS trên MXH như: máy vi tính, điện thoại thông minh,… nên không 

thể tiến hành việc TH theo định hướng của GV. Bên cạnh đó, một số CMHS xem 

nhẹ việc TH và không tin tưởng vào kết quả thu được qua việc TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook nên không động viên, khích lệ con em mình tham gia học tập 

thường xuyên, có hiệu quả.  

2.3.3. 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 đưa ra những đánh giá, nhận xét về thực trạng DH Vật lí 

nói chung, vấn đề bồi dưỡng NLTH môn Vật lí nói riêng mà còn là cơ sở nêu ra 

những vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao chất lượng DH môn học. Trong khuôn 

khổ của luận án chúng tôi đưa ra một số vấn đề cần tác động để nhằm nâng cao 

NLTH Vật lí cho HS THPT như sau: 

Về thời gian, hầu hết HS chưa phát huy NLTH bởi muốn TH thì thời gian TH 

phải phù hợp với thời lượng thông tin của môn học, đồng thời phải cân đối giữa thời 

gian học tập trên lớp, thời gian TH trên nhóm MXH Facebook với thời gian TH ở 

nhà. Thực tế cho thấy nhiều HS chưa dành thời gian cho việc TH Vật lí. 

Về tâm lý, là yếu tố bên trong có thể ảnh hưởng 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 vượt khó để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đa số HS 

chưa thực sự có nhu cầu, động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Đánh thức khao khát 

học hỏi, giúp các em có được động cơ vươn lên trong học tập và có ý chí vượt 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 trường THPT. 
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Về phương pháp học tập, bên cạnh việc hình thành động cơ học tập đúng, HS 

cũng cần rèn luyện cho mình NL như: 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; xác định nhiệm vụ học tập 

và có kế hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook; trao đổi, chia sẻ thông tin với 

GV, bạn bè qua nhóm học tập trên MXH Facebook; đánh giá KQHT trong hoạt 

động TH qua quan sát và tự đánh giá của các thành viên trong nhóm; khắc phục sai 

sót, hạn chế và điều chỉnh cách học. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động TH 

thì GV cần giúp HS chiếm lĩnh tri thức và hình thành được phương pháp TH. 

Phương pháp học rất quan trọng, song HS nói chung vẫn tự mày mò cách học và 

tiếp nhận tri thức là chính chứ không được hướng dẫn phương pháp học. HS THPT 

chưa phát huy được NLTH có nguyên nhân rất cơ bản từ việc không được trang bị 

phương pháp học tập nói chung và phương pháp học theo từng bộ môn nói riêng. 

Trong phần những biện pháp bồi dưỡng NLTH Vật lí cho HS THPT chúng tôi sẽ 

tập trung vào việc hướng dẫn cách học phần nào sẽ giúp giải quyết được vần đề này. 

Về việc bồi dưỡng NLTH của HS, HS cơ bản đã được hình thành NLTH từ các 

cấp học dưới, vậy ở THPT chúng tôi cho rằng cần tập trung hướng dẫn, luyện tập 

giúp HS bồi dưỡng NLTH của mình ở mức độ cao hơn. Trong luận án chúng tôi sẽ 

tập trung vào những nhóm biện pháp giúp HS bồi dưỡng NLTH trong DH Vật lí ở 

trường THPT. 

Trên cơ sở thống nhất các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ở chương này 

chúng tôi tập trung phân tích và xác định rõ nội dung, biểu hiện của NLTH Vật lí. 

Khảo sát thực trạng ở trường THPT cho thấy GV có nhận thức đúng về NLTH và 

tầm quan trọng của việc bồi dưỡng NLTH môn Vật lí cho HS. Tuy nhiên, còn nhiều 

hạn chế trong việc triển khai. GV chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu, động cơ, thái 

độ học tập của HS, chưa 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 chưa chú trọng đến dạy cách 

TH cho HS. HS còn học đối phó và chưa thực sự chú trọng vào việc rèn luyện 

NLTH cho bản thân. Những vấn đề trên là cơ sở cho việc lựa chọn hình thức và 

biện pháp bồi dưỡng NLTH môn Vật lí ở các trường THPT hiện nay. 
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2.4. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của mạng xã 

hội Facebook 

 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 phương pháp và công cụ gì để đánh giá? Từ những 

vấn đề đó, chúng tôi đề xuất và xây dựng khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook giúp cho GV có thể đánh giá NLTH của HS, từ đó có những biện 

pháp tác động nhằm bồi dưỡng NLTH của HS trong DH. 

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

của mạng xã hội Facebook 

 Để xây dựng khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, chúng 

tôi dựa trên những nguyên tắc sau: 

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

 Khung NLTH được xây dựng gồm các NL thành tố và các tiêu chí đánh giá 

cần logic, rõ ràng, có sự tương quan hợp lí, thể hiện toàn diện các biểu hiện TH cơ 

bản nhất của HS ở trường phổ thông. Các NL thành tố, tiêu chí đánh giá cần được 

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 quy trình của hình thức DH 

được 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 được đề xuất cần lấy ý kiến của các chuyên gia giáo dục, GV có 

nhiều kinh nghiệm và được tiến hành thử nghiệm trong QTDH ở trường THPT. 

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

mạng xã hội Facebook 

 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 



 

68 

động học tập cụ thể cũng như kết quả mà cá nhân đạt được sau khi thực hiện hoạt 

động đó. Do đó, chúng tôi xây dựng khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook theo quy trình như sau: 

 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 

 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 được xác định trong Chương trình giáo dục 

phổ thông - Chương trình tổng thể [8], gồm:  

 + Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; biết đặt mục 

tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế; 

 + Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình thành phong cách học 

riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được 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 được 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 thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị 

công dân. 

 - Các hình thức và mức độ DH với sự hỗ trợ của MXH Facebook được 

lựa chọn.  

 - Ngoài ra, việc xây dựng khung NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook cần 

dựa vào các hoạt động, kĩ năng học tập của HS, đặc biệt là khâu thực hiện các hoạt 

động TH (với các hoạt động như: Tra cứu, tìm kiếm thông tin; Xử lí các thông tin 

trong quá trình TH; Trình bày kết quả TH; Tự giác trong TH; Có ý thức kiên trì 

khắc phục khó khăn khi TH; Xác định được hứng thú trong học tập; Có tinh thần 

trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng các hoạt động học tập; Lựa chọn mức độ hỗ trợ; 

Đặt được bộ câu hỏi tìm hiểu vấn đề). 
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 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 

 Chúng tôi đề xuất khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

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 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 được 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 như thế nào. Mỗi chỉ số bao gồm 

các tiêu chí, những tiêu chí đó cần phải đảm bảo có thể quan sát và đo lường được, 

nó như là bằng chứng về những gì HS có thể làm, trao đổi, tạo ra sản phẩm, tiến 

hành thí nghiệm... Quy trình được sử dụng ở giai đoạn này cần có cả sự tham gia 

của GV để hướng dẫn HS một cách kịp thời. Cách viết các tiêu chí cần đáp ứng 

được một số yêu cầu: 

 - Phải rõ ràng, cô đọng và dễ hiểu; 

 - Không dùng từ viết tắt hoặc bằng ngôn ngữ khó hiểu; 

 - Được 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 như: rất tệ, tuyệt vời, thường thường… 

 Bước 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 tương ứng nhằm phân biệt mức độ chất 

lượng 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 được tất cả các NL thành tố của 

NLTH, không cùng đo được tất cả các chỉ số hành vi của cùng một NL thành tố. 

Tuy nhiên, có thể nhiều chỉ số hành vi sẽ được đo thông qua nhiều tiết học, quá 

trình TH. Do vậy, để kết luận HS đạt được mức độ nào trong NLTH được đo, GV 

cần thực hiện theo các quy ước sau đây: 

 * Nếu có nhiều tiết học, quá trình thực hiện việc TH của HS được đưa ra để đo 

cùng một chỉ số hành vi thì điểm tính cho chỉ số hành vi đó được tính bằng trung 
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bình cộng �̅� của tất cả các điểm đạt được ở nhiều tiết học, quá trình thực hiện việc 

TH đo hành vi đó (lấy tròn số đến hai chữ số thập phân): 

Đ𝑖ể𝑚 𝑐ℎê𝑛ℎ 𝑙ệ𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 đ𝑜 =  
đ𝑖ể𝑚 𝑡ố𝑖 đ𝑎 −  đ𝑖ể𝑚 𝑡ố𝑖 𝑡ℎ𝑖ể𝑢

𝑠ố 𝑚ứ𝑐 đ𝑜
 

 - Nếu 2,25 ≤ �̅� ≤ 3,00 và không có chỉ số hành vi nào đạt dưới 3 điểm thì đạt 

mức Tốt. 

 - Nếu 1,50 ≤ �̅� < 2,25 và không có chỉ số hành vi nào đạt dưới 2 điểm hoặc 

�̅� ≥ 2,25 mà có ít nhất một chỉ số hành vi đạt dưới 3 điểm thì đạt mức Khá. 

 - Nếu 0,75 ≤ �̅� < 1,50 hoặc nếu 1,50 ≤ �̅� < 2,25 mà có ít nhất một chỉ số 

hành vi đạt dưới 2 điểm thì đạt mức TB. 

 - Nếu �̅� < 0,75 thì đạt mức Thấp. 

 * Đối với tổng thể của NLTH:  

 - Đặt M = Số điểm tối đa có thể đạt được của NLTH 

 - Đặt z = Tổng điểm tất cả các chỉ số hành vi mà HS đạt được 

 + Nếu 
𝑧

𝑀
. 100% ≥ 80% và không có hành vi nào đạt dưới 3 điểm thì NLTH 

được đo đạt mức Tốt. 

 + Nếu 60% ≤
𝑧

𝑀
. 100% < 80% và không có hành vi nào đạt dưới 2 điểm 

hoặc nếu 
𝑧

𝑀
. 100% ≥ 80% nhưng có ít nhất một hành vi đạt dưới 3 điểm thì NLTH 

được đo đạt mức Khá. 

  + Nếu 40% ≤
𝑧

𝑀
. 100% < 60% hoặc nếu 60% ≤

𝑧

𝑀
. 100% < 80% và có ít 

nhất một hành vi đạt dưới 2 điểm thì NLTH được đo đạt mức TB. 

 + Nếu 
𝑧

𝑀
. 100% < 40% thì NLTH được đo đạt mức Thấp. 

 * Nếu muốn quy về thang điểm 10 thường sử dụng hiện nay thì ta thực hiện 

theo công thức sau:  

Đ𝑖ể𝑚 (𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 10) =  
𝑧

𝑀
. 10 

 * Kết luận: Căn cứ vào kết quả đạt được, chúng ta có thể đưa ra các kết luận 

chung sau đây. Tuy nhiên, cần tùy thuộc vào nội dung đánh giá và hành vi được 

đánh giá mà GV đưa ra nhận xét một cách cụ thể hơn.  
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 - Mức Tốt: Thuần thục các chỉ số hành vi của NLTH, tìm kiếm được 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 chưa tìm kiếm được biện 

pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới.  

 - Mức TB: Nhận định được 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; chưa biết 

cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết, không nhận ra được 

sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. 

 - Mức Thấp: Hầu như không xác định mục tiêu học tập, không thể lập và điều 

chỉnh kế hoạch học tập, không tiến hành được kế hoạch học tập. 

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

 Sau khi xây dựng xong khung NLTH, chúng tôi sử dụng phương pháp Delphi 

gửi đến các 20 chuyên gia là những giảng viên dạy bộ môn PPDH Vật lí tại các 

trường ĐHSP và những GV giàu kinh nghiệm trong DH Vật lí ở phổ thông để xin ý 

kiến góp ý thông qua 2 vòng: 

 - Phân tích các đáp án vòng 1. Sau khi nhận được các đáp án từ các chuyên 

gia, chúng tôi tiến hành tổng hợp và phân tích kết quả dựa vào nguyên tắc KAMET 

(Knowledge Acquisition for Multiple Experts with Time scales). Nguyên tắc 

KAMET đưa ra mức độ đánh giá quan trọng của mỗi chỉ số (qi) ở từng giai đoạn 

khác nhau trên cơ sở đánh giá tổ hợp các giá trị thống kê bao gồm Trung vị (Mdqi); 

Độ lệch tứ phân vị (Qqi); Giá trị trung bình (Mqi) và Phương sai (Vqi) (Phương sai ở 

đây là tỷ lệ số chuyên gia thay đổi đánh giá, có đơn vị là %). 

 - Áp dụng phương pháp Delphi vòng 2. Khung NLTH sau khi đã loại các chỉ 

số không thỏa mãn nguyên tắc KAMET ở vòng trước được gửi đến từng chuyên gia 

để tham vấn ý kiến đồng thuận và đánh giá mức độ ổn định trong câu trả lời của các 

chuyên gia. 

 - Phân tích các đáp án vòng 2. Tương tự như vòng 1, sau khi thu được các đáp 

án từ các chuyên gia, chúng tôi lại tiến hành phân tích dựa vào nguyên tắc KAMET. 
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Các giá trị thống kê bao gồm Trung vị (Mdqi); Độ lệch tứ phân vị (Qqi); Giá trị trung 

bình (Mqi) và Phương sai (Vqi) được tính toán lại ở bước này. 

 Bước 5. Chỉnh sửa khung NLTH 

 Sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ các chuyên gia thông qua 2 vòng, 

chúng tôi điều chỉnh và mô tả lại rõ ràng hơn các tiêu chí và mức độ biểu hiện 

của khung NLTH. 

 Bước 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 với sự hỗ trợ của MXH Facebook và tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện 

khung NLTH đã đề xuất. 

 Bước 7. Hoàn thiện khung NLTH 

 Hoàn thiện khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook và sử dụng 

để đánh giá NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

Sơ đồ 2.3. Quy trình xây dựng khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

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

 Trên cơ sở các NL thành tố của NLTH, chúng tôi xác định khung NLTH của 

HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook với các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và 

gán điểm như mô tả ở bảng 2.2.  

Bước 1. Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm của NLTH 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 4. Xin ý kiến chuyên gia về khung NLTH đã xây dựng  

Bước 5. Chỉnh sửa khung NLTH 
 

Bước 6. Thử nghiệm khung NLTH 
 

Bước 7. Hoàn thiện khung NLTH 
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Bảng 2.18. Khung năng lực tự học của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

NL 

thành 

tố 

Chỉ số 

hành vi 

Tiêu chí chất lượng 
Gán 

điểm Biểu hiện 
Mức 

độ 

N.A. 

NL 

nhận 

thức 

vấn đề 

TH 

N.A.1. 

Xác định 

mục tiêu 

TH qua 

MXH 

Facebook 

N.A.1.1. Không xác định được mục tiêu của 

việc học và những vấn đề có liên quan đến việc 

học qua MXH Facebook 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.A.1.2. Chưa xác định được mục tiêu của 

việc học qua MXH Facebook hoặc những vấn 

đề có liên quan đến việc học 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.A.1.3. Xác định được mục tiêu của việc học 

qua MXH Facebook và những vấn đề có liên 

quan nhưng chưa đúng hoặc chưa đầy đủ 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.A.1.4. Xác định được mục tiêu của việc học 

và những vấn đề có liên quan đến việc học qua 

MXH Facebook 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.A.2. 

Xác định 

nội dung 

TH qua 

Facebook 

N.A.2.1. Không xác định nội dung TH qua 

Facebook 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.A.2.2. Chưa xác định được nội dung TH qua 

Facebook chính xác 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.A.2.3. Xác định nội dung TH qua Facebook 

nhưng chưa chính xác hoặc đầy đủ 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.A.2.4. Xác định được nội dung TH qua 

Facebook một cách chính xác và đẩy đủ 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.A.3. 

Xác định 

nhiệm vụ 

cần thực 

hiện để 

TH qua 

N.A.3.1. Không xác định được nhiệm vụ cần 

thực hiện để TH qua MXH Facebook 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.A.3.2. Xác định được nhiệm vụ cần thực hiện 

để TH qua MXH Facebook nhưng chưa đẩy đủ 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.A.3.3. Xác định đầy đủ nhiệm vụ cần thực 

hiện để TH qua MXH Facebook 

Mức 3 

(M3) 
3 
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MXH 

Facebook 

N.A.3.4. Xác định đầy đủ nhiệm vụ cần thực 

hiện để TH qua MXH Facebook và giúp đỡ 

được các thành viên khác cùng thực hiện 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.B. 

NL 

lập kế 

hoạch 

TH 

N.B.4. 

Lập thời 

gian biểu 

TH qua 

Facebook 

N.B.4.1. Không lập được thời gian biểu cho 

việc TH 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.B.4.2. Chưa lập được thời gian biểu cho việc 

TH qua MXH Facebook 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.B.4.3. Lập được thời gian biểu cho việc TH 

qua MXH Facebook nhưng chưa cụ thể rõ ràng 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.B.4.4. Lập được thời gian biểu cho việc TH 

qua MXH Facebook một cách chi tiết rõ ràng 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.B.5. 

Xác định 

các điều 

kiện TH 

qua 

MXH 

Facebook 

N.B.5.1. Không xác định được các điều kiện 

TH nói chung 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.B.5.2. Chưa xác định được các điều kiện TH 

qua MXH Facebook 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.B.5.3. Xác định được các điều kiện TH qua 

MXH Facebook nhưng chưa cụ thể rõ ràng 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.B.5.4. Xác định được các điều kiện TH qua 

MXH Facebook một cách cụ thể rõ ràng 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.B.6. 

Lựa chọn 

hình thức 

TH với 

MXH 

Facebook 

N.B.6.1. Không lựa chọn được hình thức TH 

phù hợp 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.B.6.2. Chưa lựa chọn hình thức TH với 

MXH Facebook phù hợp 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.B.6.3. Lựa chọn được cách TH với MXH 

Facebook nhưng chưa thật sự hiệu quả 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.B.6.4. Lựa chọn được cách TH với MXH 

Facebook phù hợp và đạt hiệu quả 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.C. 

NL 

thực 

hiện 

N.C.7. 

Tra cứu, 

tìm kiếm 

thông tin 

N.C.7.1. Không biết tra cứu, tìm kiếm thông 

tin với sự hỗ trợ của CNTT 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.C.7.2. Chưa biết tra cứu, tìm kiếm thông tin 

hiệu quả 

Mức 2 

(M2) 
2 
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các kế 

hoạch 

TH 

N.C.7.3. Biết tra cứu, tìm kiếm thông tin 

nhưng chưa thật sự hiệu quả 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.C.7.4. Biết tra cứu, tìm kiếm thông tin một 

cách hiệu quả 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.C.8. 

Xử lí các 

thông tin 

trong quá 

trình TH 

N.C.8.1. Không biết xử lí các thông tin trong 

quá trình TH 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.C.8.2. Chưa xử lí được các thông tin trong 

quá trình TH 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.C.8.3. Biết xử lí các thông tin trong quá trình 

TH nhưng chưa thật sự hiệu quả 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.C.8.4. Biết xử lí tốt các thông tin thu nhận 

được trong quá trình TH 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.C.9. 

Trình 

bày kết 

quả TH 

N.C.9.1. Không trình bày được các kết quả 

trong quá trình TH 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.C.9.2. Trình bày được các kết quả TH, tuy 

nhiên vẫn chưa tự tin 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.C.9.3. Trình bày kết quả TH một cách tự tin, 

tuy nhiên chưa trả lời được những ý kiến của 

thành viên khác 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.C.9.4. Trình bày kết quả TH, một cách tự 

tin, trả lời được những thắc mắc của các thành 

viên khác 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.C.10. 

Lựa chọn 

mức độ 

hỗ trợ 

của 

MXH 

Facebook 

N.C.10.1. Không biết cách chọn mức độ hỗ trợ 

của MXH Facebook 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.C.10.2. Chưa lựa chọn được mức độ hỗ trợ 

của MXH Facebook hiệu quả 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.C.10.3. Lựa chọn được mức độ hỗ trợ của MXH 

Facebook nhưng chưa linh động và hiệu quả 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.C.10.4. Lựa chọn được mức độ hỗ trợ của 

MXH Facebook một cách linh động và hiệu quả 

Mức 4 

(M4) 
4 
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N.D. 

NL tự 

đánh 

giá 

N.D.11. 

Sử dụng 

công tự 

đánh giá 

quá trình 

TH 

N.D.11.1. Không biết cách tự đánh giá quá 

trình TH của bản thân 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.D.11.2. Biết sử dụng công cụ tự đánh giá 

quá trình TH của bản thân  

Mức 2 

(M2) 
2 

N.D.11.3. Sử dụng công tự đánh giá quá trình 

TH nhưng chưa thành thạo 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.D.11.4. Sử dụng thành thạo công tự đánh giá 

quá trình TH của bản thân 

Mức 4 

(M4) 
4 

N.D.12. 

Điều 

chỉnh 

quá trình 

TH của 

bản thân 

N.D.12.1. Không biết điều chỉnh quá trình TH 

của bản thân 

Mức 1 

(M1) 
1 

N.D.12.2. Còn lúng túng trong việc điều chỉnh 

quá trình TH của bản thân 

Mức 2 

(M2) 
2 

N.D.12.3. Biết cách điều chỉnh quá trình TH 

của bản thân 

Mức 3 

(M3) 
3 

N.D.12.4. Nhận định, tự rút kinh nghiệm để 

thực hiện điều chỉnh quá trình TH của bản thân 

Mức 4 

(M4) 
4 

 Từ khung NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook này, GV có thể sử dụng để 

đánh giá mức độ tiến bộ trong việc hình thành và bồi dưỡng 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 Facebook 

Bồi dưỡng NLTH của HS cần có các biện pháp toàn diện, tiến trình DH dựa 

trên khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 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 dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

2.5.1. Nguyên tắc đề xuất 

 Phát triển hứng thú học tập của HS 

Để đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc này, khi xây dựng các biện pháp bồi dưỡng 

NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook cần tuân thủ các yêu cầu sau: 

- Cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với mục tiêu DH của môn học; 
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- 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 người học trong quá trình 

tương tác trên nhóm MXH Facebook; 

- Thỏa mãn nhu cầu hiểu biết và sự say mê học tập của HS qua môi trường học 

tập mở với sự hỗ trợ của MXH Facebook, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc TH 

một cách liên tục, thường xuyên, hiệu quả nhất cho HS. 

 Thích ứng với đối tượng và điều kiện cụ thể 

Quá trình bồi dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 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 trường 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 MXH Facebook. Các bước thực hiện không quá khó để đảm 

bảo cho GV và HS đều có thể tham gia thực hiện được. Các nội dung đưa 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. 

 Tính mục đích của học tập 

Bồi dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook phải đảm bảo 

nâng cao hiệu quả TH bộ môn theo mục tiêu và nội dung chương trình, cụ thể là: 

- HS có thể TH liên tục, thường 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 trường 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 được cập nhật 

thường xuyên; 
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- Hệ thống bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến giúp HS tự kiểm tra, đánh 

giá thường xuyên và lượng giá ngay được KQHT của bản thân để kịp thời điều 

chỉnh khi cần thiết. 

 Tương tác thường xuyên giữa GV - HS, HS – HS  

DH với sự hỗ trợ của MXH Facebook sẽ phát huy cao độ tính tích cực, chủ 

động của HS bởi người học tự quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm học tập cũng 

như nội dung học tập… Tuy nhiên, không vì thế mà bỏ qua vai trò chủ đạo của GV. 

Vì vậy khi sử dụng MXH Facebook để hỗ trợ cho hoạt động 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 định hướng lựa chọn nội dung chủ đề học 

tập, sắp xếp nội dung theo trình tự phù hợp, định hướng cách học cho HS và hướng 

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 tự giác, độc lập của HS 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 MXH Facebook học tập với GV với bạn bè. Mặt khác, sự tích cực và tự 

giác của HS còn thể hiện cao độ trong hoạt động tự kiểm tra, đánh giá KQHT của 

bản thân thông qua hệ thống câu hỏi, việc thực hiện các chủ đề. Có thể nói, sự tích 

cực và chủ động, tự giác của HS sẽ quyết định hiệu quả việc TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. 

2.5.2. Cơ sở đề xuất 

 Mục tiêu DH: DH theo tinh thần đổi mới hiện nay là phát triển những phẩm 

chất và bồi dưỡng 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 được do kinh nghiệm. Do đó, việc đề xuất những biện pháp bồi 

dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook giúp HS có thể TH một số nội dung 

hoặc một phần cụ thể nào đó với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 
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 Đặc điểm cấu trúc NLTH: Việc bồi dưỡng NLTH của HS bao gồm bồi 

dưỡng kiến thức TH, kĩ năng TH và thái độ TH. Trong đó việc rèn luyện kĩ năng 

TH như kĩ năng ứng dụng CNTT để tìm kiếm thông tin, kĩ năng tương tác qua 

MXH Facebook, kĩ năng kiểm tra, giám sát các hoạt động TH... là rất quan trọng, 

nó giúp HS TH không chỉ từ các tài liệu có sẵn mà còn từ các phương tiện học tập 

hiện đại và sự hỗ trợ của CNTT tiên tiến.  

 Vai trò của MXH Facebook trong DH: Sự ra đời của MXH Facebook là sự 

tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và không gian tương tác, kết nối các 

thành viên lại với nhau, mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của 

giáo dục. MXH Facebook và đặc biệt là sự phát triển của Internet đã hỗ trợ tích cực 

về sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin và các nguồn học liệu rất đa dạng và 

phong phú cho HS và GV, giúp cho việc tìm hiểu và chia sẻ kiến thức nhanh hơn, 

cải thiện chất lượng dạy và học.  

2.5.3. Các biện pháp bồi dưỡng 

 Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều trang 

MXH, điển hình là Facebook, HS có nhiều cơ hội tham gia vào thế giới thông tin và 

kết nối rộng lớn, cùng lúc tiếp cận nhiều hệ tư tưởng và giá trị sống khác nhau. Vấn 

đề đặt ra là cần phải quản lý, định hướng việc sử dụng MXH Facebook như thế nào 

để đem đến hiệu quả thật sự cho HS và hạn chế những mặt tiêu cực. 

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: Định hướng cho HS TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook đạt kết quả tối ưu. HS sẽ lựa chọn những kiến thức mà mình muốn tìm 

hiểu thêm một cách đa dạng, mới mẻ và không dẫn đến nhàm chán qua các hoạt 

động trao đổi, chia sẻ, comment trên MXH Facebook. Do đó, việc lập kế hoạch TH 

phải có các mục tiêu cụ thể, xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, giúp HS đạt kết 

quả tốt nhất trong quá trình TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

 Quy trình thực hiện: Để giúp HS xác định mục đích TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook một cách rõ ràng và phù hợp với mong muốn của bản thân, 

chúng tôi hướng dẫn HS xác định quy trình TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook gồm các bước sau:  
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Bước 1: Xác định mục đích và nhu cầu TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook  

Trong nhiều mục đích TH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, chúng ta 

có thể chia thành hai nhóm cơ bản đó là:  

- Xuất phát từ hứng thú nhận thức qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ trên 

MXH Facebook và mục đích xuất phát từ trách nhiệm trong học tập qua các hoạt 

động khám phá, tìm kiếm các nguồn tư liệu để giải quyết các vấn đề trong TH một 

cách hiệu quả với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

- Xuất phát hứng thú nhận thức được hình thành và đến với người học một 

cách tự nhiên khi bài học có nội dung hấp dẫn, mới lạ và thú vị, trong bài học chứa 

đựng nhiều yếu tố kích thích, gợi trí tò mò và tích cực trao đổi qua MXH Facebook 

giữa các thành viên trong nhóm. Mục đích này sẽ xuất hiện thường xuyên khi GV 

tích cực tổ chức các hoạt động nhận thức hay, kích thích tính tự giác, tích cực từ 

người học với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Khi đã có hứng thú trong TH, hiểu 

được nhiệm vụ thì chắc chắn HS sẽ hình thành nên trách nhiệm trong TH. Từ đó HS 

có ý thức kỉ luật trong TH, nghiêm túc tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập được giao 

qua MXH Facebook. 

Cả hai loại mục đích trên không hình thành một cách tự phát mà nó hình 

thành và phát triển một cách tự giác, kích thích từ bên trong. GV phải tùy theo đặc 

điểm của chương học, phần học và tùy theo đặc điểm tâm sinh lý của HS mà chọn 

phương pháp, nội dung chia sẻ qua MXH Facebook thích hợp nhằm khơi gợi hứng 

thú trong TH và NL tiềm ẩn ở HS. Điều quan trọng hơn cả là tạo điều kiện để HS tự 

kích thích động cơ TH của bản thân với sự hỗ trợ của MXH Facebook, bởi vì chỉ có 

tự xây dựng cho mình động cơ học tập đúng đắn HS mới nảy sinh nhu cầu học tập, 

các em sẽ thấy tự giác, say mê TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook từ đó có những 

mục tiêu học tập rõ ràng và tính sáng tạo trong TH. 

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

Việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook chỉ thực sự có hiệu quả khi mục 

tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch TH được xây dựng cụ thể, rõ ràng và có tính định hướng 

cao sao cho phù hợp với điều kiện cá nhân. Mục tiêu học tập là những gì người học 

đặt ra để phấn đấu trong TH và có khả năng đạt được trong quá trình TH với sự hỗ 
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trợ của MXH Facebook. Để đạt được mục tiêu HS cần có kế hoạch TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook cụ thể và rõ ràng, có thể đo lường và đánh giá được, có khả 

năng đạt được so với NL của bản thân và phải có thời gian để hoàn thành. 

Người có NLTH là người có thể xác định được kế hoạch TH cả ngắn hạn và 

dài hạn. Trong lập kế hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook phải chọn vấn 

đề trọng tâm, cơ bản để ưu tiên tác động, trao đổi, chia sẻ với các thành viên trong 

nhóm Facebook và dành nhiều thời gian hơn để giải quyết chúng. Khi lập kế 

hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook cần trả lời được các câu hỏi như: 

Thành lập nhóm Facebook học tập gồm những ai? Chia sẻ những nội dung gì? Khi 

nào cần đến sự hỗ trợ của MXH Facebook? Tương tác như thế nào để mang lại 

hiệu quả cao nhất? Khi cần thiết có thể sửa đổi kế hoạch TH sao cho phù hợp và 

đem lại hiệu quả cao hơn. 

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

Đây là giai đoạn quyết định và chiếm nhiều thời gian, công sức nhiều nhất. 

Mục tiêu cũng như hiệu quả của việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook có đạt 

được kết quả tốt hay không là tùy thuộc vào chính bản thân người học và vào việc 

thực hiện kế hoạch TH. Việc thực hiện kế hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook thường bao gồm các giai đoạn như:  

- Tiếp nhận và thu thập thông tin: mục đích của giai đoạn này là tập hợp, thu 

thập những thông tin liên quan đến vấn đề mà HS cần tìm hiểu qua MXH Facebook. 

Quá trình này được tiến hành bằng cách đọc và chọn lọc thông tin, ghi chép lại và 

thu thập tài liệu có liên quan, sau đó tiến hành chọn lọc một cách hệ thống theo từng 

nội dung qua trao đổi với các thành viên trong nhóm MXH Facebook.  

- Xử lý thông tin: việc xử lý thông tin thu thập được trong quá trình TH với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook không bao giờ diễn ra trong vô thức mà cần có sự đầu tư 

xử lý những thông tin tìm kiếm được mới trở nên có giá trị và có thể sử dụng được. 

- Trao đổi, chia sẻ thông tin qua MXH Facebook. Hoạt động này giúp HS phát 

triển được các kĩ năng như: trình bày, giao tiếp, hợp tác nhóm… hơn thế đây chính 

là quá trình chính xác hóa kết quả TH của HS. 
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Bước 4. Kiểm tra đánh giá kết quả TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Tự kiểm tra đánh giá trong TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook giúp cho chủ 

thể kịp thời phát hiện ưu điểm hay thiếu sót, hạn chế và điều chỉnh hoạt động cho phù 

hợp với mục tiêu đề ra. Trong TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook, việc tự kiểm tra 

đánh giá có một ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo kết quả cũng như chất lượng của 

TH. Việc tự đánh giá, điều chỉnh KQHT trong TH được thực hiện bằng nhiều hình 

thức như: dùng các thang đo mức độ đáp ứng yêu cầu mà GV đề xuất, các bảng tự 

đánh giá, điều chỉnh, sự đánh giá nhận xét của tập thể, thông qua thảo luận, so sánh với 

mục tiêu đặt ra ban đầu. Tất cả các cách làm đó đều mang một ý nghĩa tích cực, cần 

được quan tâm thường xuyên. Qua đó HS tự đối thoại để hiểu được những gì mình đã 

làm được, điều gì mình chưa đáp ứng được để từ đó có hướng khắc phục nhược điểm 

và phát huy ưu điểm. 

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: Định hướng cho HS sử dụng hiệu quả MXH Facebook 

để TH, kích thích HS tham gia hoạt động nhóm trên MXH Facebook. Đồng thời 

hướng dẫn HS sử dụng các phương tiện học tập hiện đại hỗ trợ cho việc TH.  

 Quy trình thực hiện: 

Quá trình TH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook thật sự đạt hiệu quả 

khi có sự định hướng, hướng dẫn từ phía GV, cụ thể: 

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

- GV hướng dẫn HS tiến hành các bước đăng nhập, tìm các thông tin hữu ích, 

thông tin tham khảo và việc chia sẻ, trao đổi thông tin trên MXH Facebook giúp cho 

quá trình TH diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. 

- GV hướng dẫn HS lập các nhóm TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook để 

trao đổi, chia sẻ các nội dung kiến thức của bài học trong quá trình TH, qua đó giúp 

HS củng cố, nâng cao kiến thức bài học trên lớp. Đồng thời giúp HS khắc phục khó 

khăn khi thời gian học tập trên lớp ngắn, không có nhiều thời gian cho việc ôn tập, 

rèn luyện và lĩnh hội kiến thức mới. 
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- Mỗi nhóm HS sẽ lập một trang MXH Facebook, trên đó sẽ có những thông tin 

cơ bản về nhóm, giới thiệu về các thành viên của nhóm, những qui định của nhóm, 

phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm. Để phù hợp với tâm lý của tuổi 

HS, GV nên khuyến khích HS có các hình thức giới thiệu độc đáo, sáng tạo. 

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

- GV giao các nhiệm vụ thông qua MXH Facebook mang tính thi đua trong 

học tập để kích thích HS thực hiện nhiệm vụ trong quá trình TH. GV hướng dẫn HS 

cách trao đổi, thảo luận trong nhóm MXH Facebook về các nội dung khó giải quyết 

một mình và rút ra kết luận của vấn đề trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ TH. 

Động viên HS tự tìm hiểu thông tin về các vấn đề hay liên quan đến nội dung học 

tập chia sẻ cho các bạn khác cùng tham khảo, ... 

- HS nhận được các nhiệm vụ học tập như các vấn đề: giới thiệu về chủ đề học 

tập, mục tiêu của chủ đề, những nhiệm vụ của HS trong chủ đề học tập đó. Ngoài 

ra, tại MXH Facebook HS nhận được các thông báo về nội qui, qui định về học tập; 

lịch trình phân công các nhóm trong TH; mục tiêu học tập của HS; thời gian học tập 

cụ thể; các nội dung cần thiết khác. 

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 

 - Thực hiện nhiệm vụ dựa trên định hướng của GV 

+ Sau khi HS đã nhận được nhiệm vụ, GV đưa ra hệ thống câu hỏi và các tình 

huống của nội dung bài học. Để giúp HS tìm hiểu câu trả lời của các câu hỏi trên, 

GV giới thiệu các địa chỉ web để HS tìm kiếm kiến thức liên quan đến chủ đề học 

tập. Nếu những địa chỉ web chưa cung cấp đủ nguồn tư liệu, GV sẽ xây dựng tài 

liệu hỗ trợ học tập và đưa lên MXH Facebook để HS tải về tham khảo. 

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HS tương tác qua MXH Facebook với 

GV và giữa các HS với nhau: đây là giai đoạn rất quan trọng GV định hướng cho 

HS trên MXH Facebook, những nội dung định hướng phải được đưa ra phù hợp với 

tâm lý của HS, đảm bảo tính vừa sức và phù hợp về nội dung. Nếu như không làm 

được điều đó thì sự định hướng sẽ không đạt hiệu quả cao hơn việc định hướng cho 

HS bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp trên lớp. Song, việc sử dụng hiệu quả các 
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phương tiện, các dụng cụ học tập phù hợp nhằm giúp cho HS kiểm chứng lại nội 

dung vấn đề mới đề xuất hoặc chế tạo ra sản phẩm của chủ đề trong TH. 

 - Thực hiện nhiệm vụ TH dựa vào việc trao đổi, chia sẻ giao lưu giữa các HS 

trong nhóm MXH Facebook 

+ Học tập có sự phân công nhiệm vụ cho các HS trong nhóm, mỗi HS có những 

nhiệm vụ khác nhau. Giữa các HS sẽ phải có sự liên lạc, sự liên lạc này đều hướng về 

địa chỉ mail chung đã được đăng ký để làm MXH Facebook. HS còn có thể liên lạc với 

nhau thông qua chức năng comment để trao đổi về nhiều vấn đề khác. 

+ Quá trình TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook luôn luôn được tiến hành khi 

HS trong nhóm tương tác với nhau qua tính năng “chat” và comment. Vì vậy, hình 

thức này sẽ hiệu quả hơn cả khi HS có được sự liên lạc trực tuyến với các HS khác. Sự 

liên lạc này có thể thông qua group tin nhắn mà HS đã tạo trên nhóm Facebook. 

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

Các bài báo cáo nên kèm theo những hình ảnh, video minh họa để phát huy 

những ưu điểm của MXH Facebook. Mỗi bài báo cáo do một thành viên chịu 

trách nhiệm chính. Các bài báo cáo là do toàn nhóm thống nhất về nội dung và 

hình thức. Các thành viên của nhóm nếu có nhận xét về các bài báo cáo có thể 

comment vào MXH Facebook của nhóm bằng địa chỉ mail riêng của mình. Trong 

quá trình HS báo cáo trên MXH Facebook, GV khuyến khích HS có những hình 

thức báo cáo sáng tạo và tích hợp được các video, hình ảnh, ảnh động để phát 

huy được lợi thế của MXH Facebook. 

- HS báo cáo sẽ giới thiệu về mục tiêu và các nội dung cơ bản của chủ đề học tập; 

- HS sẽ báo cáo nội dung chủ đề học tập thông qua việc trả lời các câu hỏi 

định hướng; 

- HS sẽ báo cáo tổng quát về chủ đề học tập bằng cách trả lời các câu hỏi đó; 

Ngoài việc chuẩn bị bài báo cáo trên MXH Facebook, HS cũng cần phải chuẩn 

bị các bài báo cáo bằng văn bản để tổng kết chủ đề học tập, tóm tắt quá trình học 

tập… Các HS sẽ tải các bài báo cáo văn bản này lên MXH Facebook để GV tải về, 

hình thức này thay thế cho việc HS phải nộp bản in của văn bản. Để có sự thống nhất 

về loại văn bản mà HS sẽ chuẩn bị, GV cần qui định rõ về định dạng của file văn bản. 
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Bước 5. Đánh giá kết quả trong quá trình TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

MXH Facebook của GV có thể được sử dụng để đánh giá KQHT của HS sau 

quá trình TH, thông qua kết quả đánh giá, GV sẽ kiểm định được hiệu quả của 

QTDH và có sự điều chỉnh kịp thời. 

GV có thể đưa ra các câu hỏi, bài tập định tính hay định lượng để HS luyện 

tập. Để phát huy những ưu điểm của MXH Facebook, GV đưa ra các bài tập bằng 

các hình ảnh, video có chọn lọc. Những bài tập như thế này sẽ kích thích được hứng 

thú học tập của HS. Đây sẽ là những bài tập mang tới cho HS sự mới lạ, thúc đẩy 

HS tiếp tục nghiên cứu và khám phá. 

Kết thúc mỗi chủ đề học tập, GV đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm trên MXH 

Facebook của mình hay comment vào MXH Facebook của HS. HS trả lời các câu 

hỏi này thông qua chức năng comment ở MXH Facebook của HS hoặc các bài đăng 

trên MXH Facebook như một bài thu hoạch. Trong quá trình HS báo cáo trên MXH 

Facebook, GV thường xuyên theo dõi các bài đăng và định hướng để HS kịp thời 

sửa chữa bài đăng một cách chính xác. 

Sau khi HS hoàn thành các nội dung báo cáo, GV đưa những nội dung chuẩn 

xác của chủ đề để HS so sánh, đánh giá chất lượng các bài báo cáo của mình. Thông 

qua sự so sánh này, HS của mỗi nhóm sẽ tự đánh giá kết quả báo cáo của nhóm 

mình hoặc đánh giá các nhóm khác thông qua sản phẩm báo cáo được chia sẻ lên 

trang MXH Facebook. 

Hình thức đánh giá như trên làm đa dạng các đối tượng tham gia đánh giá, và 

quá trình đánh giá cũng được tiến hành một cách công khai. Sự đánh giá trên cũng là 

một ưu điểm trong việc sử dụng MXH Facebook hỗ trợ DH theo nhóm. HS có thể có 

những ý kiến phản hồi về việc đánh giá của GV, hay nhóm khác. Mục đích của sự 

trao đổi đó là để nâng cao hiệu quả quá trình học tập, và chất lượng học tập của HS. 

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: Biện pháp này giúp cho HS tự quản lý các hoạt 

động trong TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook một cách khoa học, lập kế hoạch 

tự quản lý trong TH với các quy trình sắp xếp và sử dụng thời gian hợp lý, hiệu quả 

để giảm thiểu căng thẳng, tăng cường hiệu quả làm việc. 
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 Quy trình thực hiện 

Quản lý việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook là kĩ năng vô cùng quan 

trọng trong học tập của HS THPT. Muốn TH tốt, HS cần phải quản lý được hoạt 

động TH của bản thân mình để học tập chủ động, học tập tự giác. Để có HS có NL tự 

quản lý tốt trong TH, GV cần định hướng cho HS thực hiện theo các bước sau: 

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

MXH Facebook 

Lập kế hoạch là quy trình sắp xếp và sử dụng thời gian hiệu quả để giảm thiểu 

căng thẳng, tăng cường hiệu quả việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Đó 

cũng là một trong những công cụ quản lý thời gian hiệu quả nhất dành cho HS quản 

lý thời gian TH của mình. 

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

- Rèn luyện tính kỷ luật và tập trung: HS phải luôn nghiêm khắc với chính 

mình, nghĩa là cần xác định nội dung, công việc đó ảnh hưởng đến bản thân thế nào 

trong TH. Khi HS chưa vận dụng kịp thời sự hỗ trợ của MXH Facebook và các 

phương tiện học tập vào trong TH thì sẽ có một kết quả không tốt. 

- Bắt đầu ngay khi có thể và không bao giờ trì hoãn: Ngay khi xác định được 

mục tiêu, kế hoạch của chính mình, biện pháp tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất phải 

thực hiện ngay những công việc đầu tiên, giải quyết những vấn đề đang lo lắng và 

quan trọng nhất là sự chia sẻ, trao đổi của các thành viên qua nhóm MXH Facebook. 

- Phương tiện và môi trường TH bao gồm: địa điểm; các tài liệu, phương tiện 

hỗ trợ cho quá trình TH; không gian TH... Nội dung này hướng dẫn HS phương 

pháp, cách thức lựa chọn, sắp xếp, bố trí địa điểm TH với các yếu tố ánh sáng, nhiệt 

độ, âm thanh, hình ảnh, mùi hương ... phù hợp để kích thích sự sáng tạo, kích thích 

tư duy, duy trì thái độ tập trung và tạo dựng tinh thần TH tốt hơn. Đồng thời, hướng 

dẫn cách sắp xếp góc học tập gọn gàng, trật tự, đẹp mắt thuận tiện cho việc sử dụng 

các phương tiện hỗ trợ như các dụng cụ hỗ trợ học tập; hướng dẫn cách sử dụng các 

hình ảnh, đồ vật, các dấu hiệu tích cực trang trí góc học tập, khơi dậy niềm đam mê, 

kích thích việc TH và tạo hưng phấn cho HS trong TH. 
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Bước 3. Giám sát, đánh giá, phản hồi quá trình và kết quả TH 

Để việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook hiệu quả thì không ai khác 

ngoài bản thân HS phải chủ động giám sát và đánh giá việc TH của mình. Hơn ai 

hết, chính HS mới hiểu là mình học như thế nào? Có hiệu quả không? Học được 

bao nhiêu? Nội dung này cung cấp cho HS các công cụ, phương pháp giám sát, 

đánh giá phản hồi quá trình và kết quả TH của chính mình bao gồm: cách xây dựng 

và sử dụng hệ thống nhắc nhở bản thân như giấy nhắc việc hay các phần mềm nhắc 

việc trên máy tính và điện thoại; sử dụng nhật ký học tập để theo dõi tiến trình TH. 

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: Để động cơ TH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook có kết quả thì việc quản lý thời gian để TH là một trong những yếu tố 

them chốt quyết định. Để “lôi kéo” được HS tập trung vào việc học khi sử dụng 

MXH Facebook là một việc làm khó không chỉ với GV mà khó cả với các nhà quản 

lý GD. Tuy nhiên, việc tạo ra các yếu tố tinh thần, giúp HS tự xác định được nhu 

cầu để thúc đẩy ý chí hoàn thành nhiệm vụ TH của mình. 

 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 

- Bản thân HS xác định những mục tiêu TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

ứng với thời gian và phương pháp TH hợp lý, xác định cụ thể nội dung nào học vào 

thời gian nào phù hợp hơn. HS sử dụng quyển sổ ghi nhớ và ghi vào đó tất cả những 

nội dung cụ thể ứng với thời gian thích hợp với bản thân rồi chia nhỏ chúng theo 

thứ tự ưu tiên, nội dung nào thực hiện trước, nội dung nào thực hiện sau. 

- Để bắt đầu cho việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook bằng cách lên kế 

hoạch học tập cho mỗi ngày. Cụ thể, xác định việc quan trọng nhất cần làm trong 

ngày là gì? và quyết tâm thực hiện nó cho bằng được; xác định được nội dung công 

việc nào cần phải trao đổi qua nhóm MXH Facebook, nội dung nào có thể tự cá nhân 

giải quyết. Tuy nhiên, các công việc có thể thay đổi hàng ngày do phát sinh thêm bài 

học mới, nhưng nếu HS luôn cố gắng thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra trong ngày, đó 

chính là nền tảng cho việc hoàn thành mục tiêu của những ngày kế tiếp. 
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- Sau cuối mỗi ngày TH, HS tổng kết lại những mục tiêu đã hoàn thành và các 

việc nào chưa thực hiện xong. Sau đó, hãy lập danh sách các việc TH cho ngày hôm 

sau. Bằng cách này, HS sẽ sử dụng quỹ thời gian của mình hiệu quả hơn. 

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

- Mỗi HS sẽ có một nhịp sinh học cơ thể riêng, đồng nghĩa với nó mỗi người 

sẽ có một khung giờ vàng học tập hiệu quả nhất, tập trung nhất. Có những HS học 

tập hiệu quả vào buổi sáng sớm nhưng cũng có những HS lại vào buổi chiều hay 

những thời gian khác phù hợp nhất; 

- Khi đã xác định được “khung giờ vàng” của chính mình, hãy đưa những nội 

dung học tập quan trọng vào thời điểm ấy để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu 

suất công việc. Đặc biệt là phải giải quyết có hiệu quả các nội dung chia sẻ, trao đổi 

qua nhóm MXH Facbook là những vấn đề quan trọng, cốt lõi của bài học. Những 

khoảng thời gian còn lại dành để học những nội dung khác dễ hơn. 

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

- Khơi gợi hứng thú học tập để trên cơ sở đó ý thức tốt về nhu cầu TH với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook. HS xây dựng cho mình động cơ học tập đúng đắn. Bởi 

vì, thành công không bao giờ là kết quả của một quá trình ngẫu hứng tùy tiện thiếu 

tính toán, kể cả trong TH lẫn nghiên cứu. Tạo động cơ TH tốt khi có sự hỗ trợ của 

MXH Facebook khiến cho HS luôn tự giác say mê, TH với những mục tiêu cụ thể 

rõ ràng với một niềm vui sáng tạo bất tận, những chia sẻ các thông tin, hình ảnh, 

những comment và những giải trí khác. 

- Động cơ hứng thú giúp HS tiếp nhận kiến thức và hình thành kiến thức một 

cách tự nhiên khi bài học có nội dung mới lạ, thú vị, bất ngờ và chứa nhiều những 

yếu tố nghịch lý, gợi sự tò mò được thể hiện qua MXH Facebook. Động cơ này sẽ 

xuất hiện thường xuyên khi GV biết tăng cường tổ chức các trò chơi nhận thức, các 

cuộc thảo luận hay các biện pháp kích thích tính tự giác tích cực từ TH qua các 

nhóm trên MXH Facebook. 

- Động cơ nhiệm vụ và trách nhiệm: HS phải có trách nhiệm đối với gia đình, 

thầy cô, uy tín danh dự trước bạn bè…Từ đó HS mới có ý thức kỉ luật trong TH, 

nghiêm túc tự giác thực hiện mọi nhiệm vụ TH, những yêu cầu từ GV được thể hiện 
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qua MXH Facebook. Đặc biệt là có ý thức kỷ luật tốt trong việc sử dụng MXH 

Facebook, HS sẽ tiết kiệm được thời gian và sử dụng thời gian một cách hợp lý, 

cũng như không bị chi phối bởi những tiêu cực trên MXH Facebook. 

- Cả hai động cơ trên không phải là một quá trình hình thành tự phát, cũng 

không phải mang lại từ bên ngoài mà nó hình thành và phát triển một cách tự giác 

thầm lặng từ bên trong. Do vậy, GV tùy đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng 

để tìm ra những biện pháp thích hợp nhằm khơi dây hứng thú TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Điều quan trọng hơn là tạo mọi điều kiện để HS tự kích thích động 

cơ TH của mình với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Động cơ học tập của HS là một trong những vấn đề quan trọng của việc bồi 

dưỡng tinh thần TH, vì sự tự giác học tập phải bắt nguồn từ bên trong, từ NL nội 

sinh. Nhu cầu học tập, tìm hiểu và nhận thức cái mới như là một thuộc tính bẩm 

sinh của con người. Động cơ hứng thú nhận thức thường hình thành và đến với HS 

khi bài học có nội dung mới, thú vị, bất ngờ, chứa những yếu tố nghịch lý, gợi sự tò 

mò. Do đó, trong DH GV tổ chức phát huy động cơ này qua hình thức tăng cường 

tổ chức các trò chơi nhận thức, các cuộc thảo luận hay biện pháp kích thích tính tự 

giác, tích cực từ HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

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

GV rèn luyện cho HS các phẩm chất cơ bản của ý chí đó là tính độc lập giúp 

cho HS hình thành được niềm tin vào sức mạnh của mình; tính quyết đoán tức là có 

niềm tin vào sự thành công, vào sự đúng đắn những suy nghĩ của mình; Tính kiên 

trì biểu hiện ở những kĩ năng vượt khó để đạt mục đích học tập đề ra, nếu HS có 

phẩm chất này sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, những khó khăn 

không làm họ nản chí mà còn làm tăng thêm nghị lực. Như vậy, những phẩm chất 

tối ưu của ý chí đã nêu trên là rất quan trọng đối với việc phát triển NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

Do đó, việc hình thành ý chí TH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook là 

một trong những biện pháp cần thiết để tạo động cơ TH trong TH Vật lí ở trường 

THPT. GV cần hình thành cho HS niềm tin vào sức mạnh TH của mình, rèn luyện 

cho HS tính kiên trì vượt khó khi thực hiện các nhiệm vụ TH. 
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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: NL nhận thức 

vấn đề TH; NL lập kế hoạch TH; NL thực hiện các kế hoạch TH; NL tự đánh giá. 

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.  

Trong đó, các biện pháp đưa ra nhằm bồi dưỡng các NL thành tố của NLTH. Cụ 

thể là những biện pháp: Bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook; Bồi dưỡng cho HS kĩ năng TH 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 
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theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS trong DH Vật lí 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 quy trình DH nội dung một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí 

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

chương 3 của luận án và kiểm chứng thông qua TNSP. 

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 

Trong chương trình phổ thông, Cơ học và Điện từ học được giảng dạy cho kiến 

thức Vật lí thuộc khối lớp 10 và khối lớp 11 nên có thể sử dụng tất cả các kiến thức đã 

học ở phần trước. Kiến thức Cơ học mà chúng tôi lựa chọn để thiết kế ý tưởng là một 

số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT thành chủ đề DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook vì chương này có tính chất tổng quát hơn các định luật Niu-tơn. Trong 

chương này, HS học thêm nhiều khái niệm mới như động lượng, lực thế... hoặc nghiên 

cứu sâu hơn, định lượng các khái niệm quan trọng như công, công suất, động năng, thế 

năng... mà ở THCS chỉ tìm hiểu định tính chưa được rèn luyện các kĩ năng vận dụng. 

Trong chương “Các định luật bảo toàn” nêu ra những quy luật Vật lí đặc biệt, gắn liền 

với các tính chất của không gian và thời gian. Định luật bảo toàn động lượng phản ánh 

tính chất đồng tính của không gian, định luật bảo toàn năng lượng phản ánh tính chất 

đồng nhất của thời gian. Đối với HS khi tiếp cận các nội dung của chương “Các định 

luật bảo toàn” cung cấp một phương pháp giải các bài toán cơ học rất hữu hiệu, bổ 

sung cho phương pháp động lực học và là phương pháp duy nhất nếu không biết rõ các 

lực tác dụng (trường hợp va chạm, nổ…). Kiến thức mà HS được học trong chương 

này cũng gắn liền với những ứng dụng thực tiễn trong kĩ thuật và đời sống, vì năng 

lượng luôn là một khái niệm Vật lí quan trọng nhất, bao trùm mọi hiện tượng thiên 

nhiên và thực tế cuộc sống con người. 

Bên cạnh đó, “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” là hai phần trọng tâm của 

Điện từ học Vật lí 11, kiến thức của hai phần này khá trừu tượng và khó khắc 

sâu nếu như GV chưa chú ý đến vai trò hướng dẫn cách TH cho HS sẽ rất khó 

tiếp thu, khó lĩnh hội kiến thức hoặc cố gắng tiếp thu cũng sẽ rất mau quên. Do 

đó, để khắc phục nhược điểm này đòi hỏi GV phải tập trung vào vai trò TH của 
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HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook những nội dung cốt lõi của bài học để 

làm nổi bậc trọng tâm của vấn đề. Thật vậy, trong phần “Từ trường” và “Cảm 

ứng điện từ” có nội dung phong phú, đa dạng và khá trừu tượng nên chọn 

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

Facebook là phù hợp và hiệu quả nhất.  

Xuất phát từ nội dung DH của chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10, phần 

“Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11, gợi ý tò mò bí mật, khám phá tự nhiên 

cho HS. Chúng ta thấy rất rõ nội dung của các định luật bảo toàn và lực từ rất phong 

phú, nếu bám theo kiến thức có được ở SGK sẽ không hoàn toàn hấp dẫn người học, 

còn mang tính hàn lâm… trong khi thực tế có những hiện tượng, những thiết bị rất 

gần gủi, dễ tìm, có những ứng dụng trong đời sống. Từ đó có thể chế tạo ra được thí 

nghiệm bảo toàn động lượng, cơ năng và những động cơ điện một chiều đơn giản 

nhất phù hợp với đặc điểm tâm lý của HS, thể hiện tính tò mò, khám phá, ham hiểu 

biết,… Do vậy, chúng tôi vận dụng phương pháp bồi dưỡng NLTH cho HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook qua ý tưởng thiết kế chủ đề: “Xe bong bóng chuyển 

động”, “Khám phá từ trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ”.  

 Chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” 

Đối với chương “Các định luật bảo toàn” chúng tôi tiến hành thiết kế ý tưởng 

chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” như sau: 

Tình huống: Xe bong bóng là đồ chơi thú vị, được làm hầu hết từ vật liệu tái 

chế và hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển động bằng phản lực. Đồ chơi này 

không chỉ gia công đơn giản, vật liệu dễ tìm mà còn được sử dụng tổ chức nhiều trò 

chơi thú vị liên quan đến chúng. Tự làm xe bong bóng không những tạo điều kiện 

cho HS lĩnh hội kiến thức về chuyển động bằng phản lực mà còn tạo sân chơi thú 

vị, giúp HS giải trí sau giờ học căng thẳng. 

Yêu cầu đặt ra: HS thực hiện các hoạt động TH, tự nghiên cứu với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook để hoàn thành bài trình bày đa phương tiện để giải thích vì sao 

xe bong bóng lại chuyển động được?  

 Định hướng: Để giải thích vấn đề được đặt ra, HS dựa vào nội dung cơ bản của 

định luật bảo toàn động lượng. Yếu tố cốt lõi là do sự chuyển động bằng phản lực. 



 

94 

 Chủ đề “Khám phá từ trường của trái đất”  

Đối với phần “Từ trường” chúng tôi tiến hành thiết kế ý tưởng chủ đề “Khám 

phá từ trường của trái đất” như sau: 

Tình huống: Trong chương trình Thế giới động vật của đài VTV1 tuần qua có 

phát sóng về “Những cuộc di cư không lạc lối” của những chú Cá hồi và những chú 

Chim nhạn biển. Làm thế nào mà những chú Cá hồi và những chú Chim nhạn biển 

di trú biết được đâu là hướng Bắc? Có phải chăng chúng đã “nhìn” được từ trường 

của Trái Đất để định hướng toàn cầu trong khi bay?  

Yêu cầu đặt ra: HS thực hiện các hoạt động TH, tự nghiên cứu với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook để hoàn thành bài trình bày đa phương tiện để giải thích vì sao 

các loài động vật trên không lạc lối khi di trú?  

Định hướng: để giải thích vấn đề 

được đặt ra, HS dựa vào nội dung cơ 

bản của phần từ trường Trái Đất. Yếu 

tố cốt lõi là do tác dụng của từ trường 

Trái Đất đối với động vật trong đời 

sống hàng ngày. 

 

Hình 3.1. Chim biển di cư (nguồn Internet) 

 Chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” 

Đối với phần “Cảm ứng điện từ” chúng tôi tiến hành thiết kế ý tưởng chủ đề 

“Sự kỳ diệu của lực từ” như sau: 

Tình huống: Trong năm học 2018 – 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng 

Tháp có phát động hội thi “Ý tưởng khoa học kĩ thuật” nhằm thể hiện sự sáng tạo 

của HS và việc vận dụng các kiến thức khoa học đã học vào thực tiễn, mỗi trường 

sẽ thành lập đội tuyển và đăng ký nội dung dự thi vào tháng 4/2019.  

Yêu cầu đặt ra: Các em giúp nhà trường đưa ra những ý tưởng sáng tạo phù 

hợp với chủ đề của hội thi và nhiệm vụ của các em thực hiện các hoạt động TH, tự 

nghiên cứu với sự hỗ trợ của Facebook để hoàn thành bài trình bày đa phương tiện 

để thể hiện ý tưởng sáng tạo đó. Mỗi nhóm phải xác định đối tượng khán giả của 

mình là ai và sử dụng loại đơn vị kiến thức nào và ứng dụng chúng ra sao ? 
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Định hướng: để giải thích vấn đề được đặt ra, HS dựa vào những yếu tố cơ bản 

có tác dụng tích cực của Từ trường và Cảm ứng điện từ đối với đời sống và khoa 

học kĩ thuật ngày nay (Có thể chế tạo ra động cơ điện đơn giản). 

Chủ đề 
Mức 

độ 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Nội dung dạy học Năng lực 

Xe 

bong 

bóng 

chuyển 

động 

 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ 

biết, 

hiểu 

- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị 

đo động lượng; 

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động 

lượng đối với hệ hai vật; 

- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực; 

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức           

tính công; 

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động 

năng. Nêu được đơn vị đo động năng; 

- Phát biểu và viết được hệ thức của định lý động năng; 

- Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong 

trọng trường và viết được công thức tính thế năng này. Nêu 

được đơn vị đo thế năng; 

- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi; 

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính 

cơ năng; 

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ 

thức của định luật này; 

- Phát biểu và viết được hệ thức của ba định luật Kê-ple. 

- 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 dưới 

góc độ Vật 

lí; 

+ Vận 

dụng kiến 

 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ vận 

dụng 

- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn năng 

lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm 

mềm, va chạm đàn hồi; 

- Vận dụng được các công thức A =  𝐹𝑠𝑐𝑜𝑠 và P=
𝐴

𝑡
 

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán 

chuyển động của một vật, của hệ có hai vật. 
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Thái 

độ 

- Có thái độ hứng thú trong học tập; 

- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế 

liên quan; 

- Có tác phong làm việc của nhà khoa học. 

thức, kĩ 

năng đã 

học. 

Khám 

phá từ 

trường 

trái 

đất 

 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ 

hiểu, 

biết 

- Từ trường tồn tại trong không gian có các điện tích 

chuyển động (xung quanh dòng điện hoặc nam châm); 

- Đặc điểm các đường sức từ của nam châm thẳng; 

- Đặc điểm các đường sức từ của nam châm chữ U; 

- Lực từ có điểm đặt tại trung điểm đoạn dây, có phương 

vuông góc với đoạn dây và đường sức từ, có chiều tuân 

theo quy tắc bàn tay trái, và có độ lớn tính bằng công thức: 

F = BIlsin   (*) 

- Ta gọi vectơ cảm ứng từ tại một điểm: 

+ Có hướng trùng với hướng của đường sức từ trường tại 

điểm đó; 

+ Có độ lớn là ; đơn vị: tesla (T). 

- Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài 

mang dòng điện I một khoảng r trong chân không được 

tính bằng công thức: 

 

(Chiều của các đường sức từ được xác định theo quy tắc 

nắm tay phải) 

- Độ lớn cảm ứng từ ở tâm của dòng điện tròn bán kính R, 

gồm N vòng dây có dòng điện I chạy qua, đặt trong không 

khí, được tính theo công thức: 

 

(Chiều các đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm 

tay phải) 

- 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 

dưới góc 

độ Vật lí; 

+ Vận 

dụng kiến 

thức, kĩ 

lsin

F
B

I




7 IB 2.10
r



7 NIB 2 10
R
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- Độ lớn cảm ứng từ B trong lòng ống dây dài l, có N vòng 

dây và có dòng điện I chạy qua, được tính bằng công thức: 

 hay  

(Chiều các đường sức từ được xác định như dòng điện tròn)  

- Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ tác dụng lên 

một hạt có điện tích chuyển động: 

+ Có độ lớn: , 

+ Chiều của lực Lo-ren-xơ tuân theo quy tắc bàn tay trái. 

- Độ lớn momen của lực từ (đặc trưng cho tác dụng làm 

quay khung) được tính theo công thức: M = IBSsin. 

năng đã 

học. 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ vận 

dụng 

- Biểu diễn đường sức từ của thanh nam châm thẳng, nam 

châm chữ U; 

- Tính lực từ và các đại lượng trong công thức; 

- Vẽ hình dựa vào các đặc điểm đường sức từ của từ 

trường đều; 

- Biết dựa vào đặc điểm của vectơ cảm ứng từ để xác định độ 

lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ; 

- Biết cách tính momen lực và các đại lượng trong công thức. 

Thái 

độ 

- Có thái độ hứng thú trong học tập; 

- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ thực tế các hiện tượng 

liên quan; 

- Có tác phong làm việc của nhà khoa học. 

Sự kỳ 

diệu 

của 

lực từ 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ 

hiểu, 

biết 

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ; 

- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và 

nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến 

đổi từ thông; 

- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ và 

định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng; 

- NLTH 

- NL giải 

quyết vấn 

đề; 

- NL hợp 

tác; 

7 NB 4 .10 I 
l

7B 4 .10 nI 

0f q vBsin 
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- Viết được hệ thức  và ec = Bvlsin 

- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì, tác dụng có lợi và cách 

hạn chế tác dụng bất lợi của dòng Fu-cô; 

- Nêu được hiện tượng tự cảm là gì; 

- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm; 

- Nêu được từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy 

qua và mọi từ trường đều mang năng lượng; 

- Viết được công thức tính năng lượng của từ trường trong 

lòng ống dây có dòng điện chạy qua. 

- NL tính 

toán; 

- NL tin 

học; 

- NL kĩ 

thuật 

công 

nghệ. 

- NL 

chuyên 

biệt môn 

Vật lí: 

Nhận thức 

Vật lí; 

Tìm hiểu 

thế giới tự 

nhiên dưới 

góc độ Vật 

lí; Vận 

dụng kiến 

thức, kĩ 

năng đã 

học. 

Kiến 

thức ở 

mức 

độ vận 

dụng 

- Tiến hành được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng 

điện từ; 

- Vận dụng được công thức:  = BScos 

- Vận dụng được các hệ thức  và ec = Bvlsin 

- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định 

luật Len-xơ và theo quy tắc bàn tay phải; 

- Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng 

điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian. 

- Tính được năng lượng từ trường trong ống dây. 

Thái 

độ 

- Tích cực hoạt động nhóm; 

- Có thái độ hứng thú trong học tập; 

- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế 

liên quan; 

- Có tác phong làm việc của nhà khoa học. 

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” 

Chương “Các định luật bảo toàn” chương trình Vật lí 10 THPT nhằm cung 

cấp cho HS những tri thức và kĩ năng cơ bản về tự nhiên và kĩ thuật cũng như nắm 

vững những phương pháp tư duy khoa học nhằm giúp cho HS có một cái nhìn khái 

quát, có thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn.  

ce t


 



ce t
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Chương trình Vật lí lớp 10 bao gồm 2 phần: cơ học, nhiệt học. Trong đó lý 

thuyết chiếm: 62 tiết, thí nghiệm chiếm: 08 tiết; chương “Các định luật bảo toàn” 

được phân 11 tiết. Trong 11 tiết đó có 8 tiết nghiên cứu lý thuyết và 3 tiết bài tập. 

Một số kiến thức ở mức độ cơ bản trong phần học này đã được đề cập trong chương 

trình Vật lí THCS, trong chương trình Vật lí 10, các kiến thức này được đề cập chi 

tiết và sâu hơn. 

Đặc điểm của chương “Các định luật bảo toàn” có sự kết hợp giữa phần định 

tính và định lượng đặc biệt có sự liên hệ với kiến thức thực tế rất nhiều và gần gũi 

với đời sống hàng ngày do đó có nhiều ứng dụng trong cuộc sống mà HS đã được 

tiếp cận ở cấp THCS, mặt định lượng được thể hiện một phần ở cấp THPT. Muốn 

dạy tốt phần này GV phải hết sức linh hoạt trong quá trình lên lớp, đặc biệt là sử 

dụng các PPDH mới; HS thật sự tiếp thu kiến thức tốt khi GV áp dụng nhuần 

nhuyễn các phương tiện DH, qua đó tăng cường tính trực quan thông qua những thí 

nghiệm dễ làm.  

Kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” có rất nhiều ứng dụng trong khoa 

học - kĩ thuật và trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy đòi hỏi GV khi giảng dạy phần 

này phải nghiên cứu sâu về phương pháp để giúp cho HS có được NL thực hành, 

niềm say mê nghiên cứu khoa học và kĩ năng ứng dụng kiến thức đã chiếm lĩnh 

được vào cuộc sống.  

Nói chung các bài toán cơ học đều có thể giải quyết được bằng phương pháp 

động lực học. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều bài toán lại không cần phải tính 

toán chi tiết (hoặc không thể tính toán được vì quá phức tạp) mà chỉ cần xác định 

trạng thái cuối cùng của chuyển động dựa vào các điều kiện ban đầu. Một số bài 

toán khác khi các vật chuyển động có khối lượng biến đổi, nếu áp dụng định luật II 

Newton thì hoàn toàn không thể được. Điều đó bắt buộc phải đi tìm một dạng khác 

định luật nói trên. Do vậy, các định luật bảo toàn đã thực sự cung cấp thêm một 

phương pháp giải các bài toán cơ học rất hữu hiệu, bổ sung cho phương pháp động 

lực học. Các định luật bảo toàn không phụ vào quỹ đạo của các hạt và tính chất của 

các lực tương tác. Giải các bài toán cơ học bằng cả hai phương pháp bao giờ cũng 

dẫn đến cùng một kết quả, nhưng khi sử dụng các định luật bảo toàn thường nhận 

được kết quả nhanh hơn. 
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Xu hướng hiện nay của SGK là đề cao vai trò của các định luật bảo toàn, 

đặc biệt là định luật bảo toàn năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng không 

chỉ chi phối trong lĩnh vực cơ học mà là toàn bộ vật lí học và trong nhiều lĩnh 

vực khác của khoa học. 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ logic chương Các định luật bảo toàn 

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

Phần “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” chương trình Vật lí 11 THPT nhằm 

cung cấp cho HS những tri thức và kĩ năng cơ bản về tự nhiên và kĩ thuật cũng như 

nắm vững những phương pháp tư duy khoa học nhằm giúp cho HS có một cái nhìn 

khái quát, có thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn.  

Chương trình Vật lí lớp 11 bao gồm các phần như: điện học, điện từ học, 

quang học. Trong đó lý thuyết chiếm: 78 tiết, thí nghiệm chiếm: 08 tiết; Phần “Từ 

trường” và “Cảm ứng điện từ” được phân 22 tiết; Phần “Từ trường” nằm liền kề 

trước phần “Cảm ứng điện từ” vì hai phần này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong 

đó, phần “Từ trường” được dạy trong 13 tiết gồm 9 tiết nghiên cứu lý thuyết và 4 

tiết bài tập, phần “Cảm ứng điện từ” được dạy trong 8 tiết gồm 6 tiết nghiên cứu lý 

thuyết và 2 tiết bài tập. Một số kiến thức ở mức độ cơ bản trong phần học này đã 

được đề cập trong chương trình Vật lí THCS, trong chương trình Vật lí 11, các kiến 

thức này được đề cập chi tiết và sâu hơn. 

Đặc điểm của phần “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ”: Ở cấp THCS và một 

phần của cấp THPT phần “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” có nội dung chủ yếu là 

định tính, mang tính trừu tượng cao. Mặc dù có tính trừu tượng cao nhưng gần gũi 

với đời sống hàng ngày do đó có nhiều ứng dụng trong thực tế, mặt định lượng thể 
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hiện một phần ở cấp THPT. Muốn dạy tốt phần này GV phải hết sức linh hoạt trong 

quá trình lên lớp, đặc biệt là sử dung các phương pháp DH; HS thật sự tiếp thu kiến 

thức tốt khi GV áp dụng nhuần nhuyễn các phương tiện DH, qua đó tăng cường tính 

trực quan nhờ những thí nghiệm dễ làm.  

Kiến thức phần “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” có rất nhiều ứng dụng 

trong khoa học - kĩ thuật và trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy đòi hỏi GV khi giảng 

dạy phần này phải nghiên cứu sâu về phương pháp để giúp cho HS có được NL 

thực hành, niềm say mê nghiên cứu khoa học và kĩ năng ứng dụng kiến thức đã 

chiếm lĩnh được vào cuộc sống.  

Phần “Từ trường” đề cập các vấn đề liên quan đến nguồn gốc, sự tồn tại của từ 

trường, những tính chất cơ bản của từ trường; Những đặc điểm từ trường tồn tại 

xung quanh các loại nam châm, xung quanh dòng điện thẳng dài, khung dây tròn và 

ống dây có dòng điện chạy qua; Một số khái niệm định tính và định lượng cảm ứng 

từ tại nơi có từ trường; Những nội dung cơ bản của lực Lo-ren-xơ. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu về sự từ hoá các chất sắt từ, chất sắt từ cứng, chất sắt từ mềm, mô tả 

được hiện tượng từ trễ, nêu được một vài ứng dụng của hiện tượng từ hoá của chất 

sắt từ; Nghiên cứu về những đặc điểm và tác dụng của từ trường trái đất như: Độ từ 

thiên là gì? Độ từ khuynh là gì? Bão từ là gì? Sử dụng la bàn tang và máy đo điện 

đa năng hiện số để xác định thành phần nằm ngang của cảm ứng từ của từ trường 

Trái đất; Từ trường bảo vệ trái đất như thế nào? Từ trường trái đất đã tác động đến 

các loại động thực vật trên trái đất ra sao?  

 

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ logic phần “Từ trường”  
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Trong phần “Cảm ứng điện từ” HS được GV hướng dẫn nghiên cứu về hiện 

tượng cảm ứng điện từ làm xuất hiện dòng điện cảm ứng và ứng dụng nguyên tắc 

của hiện tượng cảm ứng điện từ hoạt động của một số động cơ điện và máy phát 

điện đơn giản. Trong phần này học sinh được học về hiện tượng cảm ứng điện từ, 

khái niệm từ thông qua một diện tích, phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm 

ứng điện từ và định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng, viết được hệ thức 

 và ec = Bvlsin, nêu được dòng điện Fu-cô là gì, tác dụng có lợi và cách 

hạn chế tác dụng bất lợi của dòng Fu-cô, nêu được hiện tượng tự cảm. Đồng thời 

nắm được cấu tạo và hoạt động của động cơ điện và máy phát điện đơn giản. 

 

Sơ đồ 3.3. Sơ đồ logic phần Cảm ứng điện từ 

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

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

Với mục đích phổ biến của MXH Facebook trong cộng đồng những người sử 

dụng Internet, các công ty cung cấp dịch vụ đã thiết kế nhiều tính năng tiện lợi cho 

MXH Facebook. Với những tính năng này, GV có thể sáng tạo, xây dựng MXH 

Facebook thành một phương tiện DH. Quá trình xây dựng một MXH Facebook DH 

có những nguyên tắc cơ bản sau đây: 

- MXH Facebook DH cần phải đảm bảo những yêu cầu của một phần mềm hỗ 

trợ DH, đó là phải đảm bảo các tiêu chí của hai lĩnh vực giáo dục và CNTT; 

- MXH Facebook DH được xây dựng trước tiên phải xuất phát từ những ý đồ 

sư phạm của GV và phải đạt hiệu quả cao trong QTDH; 

ce t


 





 

103 

- Trong MXH Facebook phải có bố cục, nội dung của các tiện ích trên MXH 

Facebook thực hiện những nội dung cụ thể của QTDH; 

- Các cơ sở dữ liệu đưa vào MXH Facebook phải được chọn lọc, ngắn gọn, dễ 

hiểu, dễ dàng cập nhật, dễ chia sẻ; 

- Các liên kết trong MXH Facebook phải đến những địa chỉ website có thông 

tin chính xác, phục vụ trực tiếp nội dung DH; 

- Giao diện của MXH Facebook thuận tiện cho việc sử dụng nhưng lại không 

được lạm dụng các hiệu ứng rườm rà gây mất tập trung trong QTDH; 

- Trên MXH Facebook nên có những chức năng giải trí cơ bản để động viên HS. 

3.3.2. Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng mạng xã hội Facebook hỗ trợ dạy học 

MXH Facebook hiện rất phổ biến trong đời sống của con người nhằm phục vụ 

cho việc giải trí bởi nó có nhiều tính năng tiện ích như trao đổi, chia sẻ, thích, tương 

tác, … Vận dụng và phát huy những ưu điểm này của MXH Facebook vào trong lĩnh 

vực giáo dục sẽ kích thích động cơ học tập của HS. Do vậy, cần phải có một quy trình 

triển khai thích hợp để MXH Facebook mang lại hiệu quả tối ưu. Trong quá trình 

nghiên cứu đề tài, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng 

NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook gồm các khâu chính sau đây: 

- Khâu chuẩn bị; 

- Khâu tổ chức triển khai thực hiện; 

- Khâu đánh giá, điều chỉnh. 

3.3.2.1. Khâu chuẩn bị 

 Đối với GV 

Căn cứ theo đặc điểm, vai trò của DH với sự hỗ trợ của MXH Facebook theo 

hướng bồi dưỡng NLTH của HS; Căn cứ vào các hình thức và mức độ hỗ trợ của 

MXH Facebook; Căn cứ nguyên tắc thiết kế nội dung DH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook; Căn cứ vào khung NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, để quá 

trình tổ chức DH đạt hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị những vấn đề như sau: 

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

Khi xây dựng nội dung chủ đề bài dạy, GV cần quan tâm đến mục tiêu DH, 

tiến trình DH và đối tượng sử dụng. Nội dung xây dựng cần có sự hỗ trợ từ MXH 
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Facebook và các thiết bị thông dụng như: Power point, máy ảnh, máy quay phim… 

Trong giai đoạn này cần lưu 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 xuất phát từ nội 

dung bài học và những ứng dụng vào đời sống hàng ngày. 

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

Sau khi GV đã xác định rõ mục tiêu chung của môn học và của từng phần, 

từng chương trong cấu trúc môn học, GV sẽ quyết định lựa chọn hình thức DH và 

mức độ hỗ trợ của MXH Facebook phù hợp với mỗi bài dạy. Tương ứng với mỗi 

hình thức học tập là mức độ kết hợp giữa DH trên lớp và DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Những nội dung kiến thức nào sẽ DH ở lớp và nội dung kiến thức 

nào HS có thể TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Bên cạnh đó, việc thiết kế 

phải đảm bảo các nguyên tắc, nội dung kiến thức truyền đạt cần phải đảm bảo tính 

vừa sức đối với HS. 

- Bước 3: Tạo trang MXH Facebook 

Xây dựng trang MXH Facebook và lập nhóm học tập để tạo môi trường kết 

nối giữa GV với HS và các HS với nhau. Xây dựng bộ câu hỏi định hướng có liên 

quan đến chủ đề học tập, chia sẻ lên nhóm học tập MXH Facebook và yêu cầu HS 

thực hiện các hoạt động TH. Theo dõi các hoạt động của HS. 

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

Sau khi xây dựng xong MXH Facebook, cần kiểm tra và tương tác thử. Nếu 

tương tác ổn, các tính năng hoạt động tốt thì MXH Facebook được sử dụng cho hoạt 

động TH. Ngược lại, thì GV sẽ hướng dẫn HS chỉnh sửa lại. 

 Đối với HS 

Trước khi tổ chức triển khai DH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook thì 

việc chuẩn bị cần được tiến hành cẩn thận mới đảm bảo tính khoa học và đạt được 

mục tiêu DH đề ra, khâu này gồm những bước sau: 

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

HS phải xác định được 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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Nhiệm vụ mà HS thực hiện phải có mục tiêu rõ ràng và phải có tính thách thức 

trí tuệ. Tính thách thức được tăng cao nếu HS thấy rõ những mâu thuẫn giữa các 

kiến thức đã biết với kiến thức mới cần đạt tới. 

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

Thông qua việc rèn luyện kĩ năng khai thác và xử lý thông tin cho HS, GV hướng 

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. 

- Bước 3: Lập kế hoạch học tập 

GV hướng 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 được tiến hành trong thời gian 

hợp lý của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt chương trình đào tạo. Các nội dung của 

kế hoạch TH được cá nhân HS xác định trên cơ sở dựa vào kế hoạch DH chung của 

nhà trường. Xác định nội dung TH phải hướng tới bổ sung và hoàn thiện kiến thức, 

đào sâu và mở rộng hiểu biết, hoàn thành nhiệm vụ học tập được 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 hình thức 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. 

- Bước 4: Tham gia trang MXH Facebook 

Tham gia trang MXH Facebook qua nhóm học tập nhằm tương tác với GV với 

HS và các HS với nhau trong quá trình TH. Thử tương tác qua nhóm học tập và 

nhận nhiệm vụ học tập do GV cung cấp. 

3.3.2.2. Khâu tổ chức triển khai thực hiện 

Đây là khâu quyết định và chiếm nhiều thời gian công sức nhất. Kiến thức mới 

của bài học, kĩ năng mới của HS được hình thành ở khâu này. Quá trình tổ chức DH 

được chia thành những bước cụ thể như sau: 

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

Trong quá trình TH 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 
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hưỡng dẫn HS xác định vấn đề học tập và từ đó đề xuất các phương án để giải quyết 

các vấn đề. 

- Bước 2: Trao đổi thông tin 

Việc trao đổi kiến thức, kĩ năng với bạn bè giúp HS phát huy được tính tích 

cực, say mê hơn trong học tập. Bên cạnh đó, qua việc GV giải đáp thắc mắc của HS 

thông qua tương tác nhóm MXH Facebook học tập, chat, email... cũng giúp HS 

củng cố thêm những kiến thức, kĩ năng mà các em chưa nắm rõ, đó là công việc 

cuối cùng của việc thu nhận tri thức. 

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

Các kiến thức nội dung học tập thu nhận được trong quá trình TH được hệ 

thống lại một cách logic, rõ ràng thông qua các hình thức phù hợp và trình bày một 

cách khoa học. 

- Bước 4: Vận dụng 

Dựa vào nội dung GV chuẩn bị trong chủ đề giao nhiệm vụ cho HS có phần 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn với những tình huống cụ thể nhằm tạo ra sản phẩm 

của chủ đề học tập, giúp HS ghi nhớ sâu hơn kiến thức kĩ năng vừa được học. 

3.3.2.3. Khâu đánh giá, điều chỉnh 

Đánh giá KQHT là khâu cuối cùng trong một QTDH nói chung nhằm xác định 

sự đúng đắn việc thực hiện quá trình cũng như kết quả của quá trình ấy. Thông qua 

đó khắc 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 được. 

Cụ thể qua các bước sau: 

- Bước 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. Do đó, cần thực hiện theo trình tự các nội dung sau: xác định mục 

đích kiểm tra; xác định nội dung kiểm tra; tiến hành kiểm tra; kết luận kiểm tra: kết 

quả lĩnh hội tri thức, kĩ năng, thái độ; phân tích những tồn tại, nguyên nhân và cách 

khắc phục, đề xuất nhiệm vụ mới. 
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- Bước 2: Khắc phục sai sót, điều chỉnh cách học 

Thông qua kết quả của quá trình TH, các nội dung sản phẩm thu được và các 

bài kiểm tra, giúp GV nắm được những ưu khuyết điểm của mỗi HS qua đó có 

những điều chỉnh phù hợp cho chủ đề sau. Đồng thời, mỗi HS cũng khắc phục 

những sai sót của bản thân và tự điều chỉnh cách học cho phù hợp với yêu cầu của 

hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH. 

 

Sơ đồ 3.4. Quy trình tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng NLTH của HS với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook 

3.3.3. Giới thiệu mạng xã hội Facebook hỗ trợ dạy học 

Chúng tôi sử dụng trang MXH Facebook tiến hành triển khai hoạt động TH 

cho HS tuân theo các nguyên tắc thiết kế như sau: 

 * Giáo viên: Là người phụ trách quản trị nhóm học tập của HS. GV có 

quyền quản lý thông tin của các HS trong nhóm. Ngoài ra còn phải giải đáp các 

vấn đề thắc mắc của HS. 

Kiểm tra, tương tác thử 

Facebook 

Xác định nội dung bài học 

Chọn hình thúc dạy học, 

mức độ kết hợp Facebook 

Lập nhóm MXH Facebook 

Đánh giá 

Tìm kiếm tài liệu, 

phương tiện học tập 

Xác định mục tiêu học tập 

Xác định nhiệm vụ học tập 

Lập kế hoạch học tập 

Giáo viên 

Học sinh 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

 

Giai đoạn tổ 

chức dạy học 

 

Xác định ý tưởng, đề xuất vấn đề học tập 

Trao đổi thông tin 

Ghi chép, hệ thống lại kiến thức 

Vận dụng 

Giai đoạn 

đánh giá, điều 

chỉnh 

 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Khắc phục sai sót, điều chỉnh cách học 
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Hình 3.2. Giao diện trang MXH Facebook hỗ trợ dạy học 

 * Học sinh: Là những người được mời hoặc đăng ký tham gia xin vào nhóm 

học tập và được người quản trị là GV chấp nhận vào nhóm học tập đó. HS được 

quyền học các nội dung bài học do GV biên soạn, yêu cầu trả lời các vấn đề thắc 

mắc và tham gia tương tác trên nhóm do người quản trị tổ chức. 

  * Đăng bài trên trang MXH Facebook  

Để đăng bài lên Facebook, chúng tôi kích vào link "cập nhật trạng thái" để 

soạn bài đăng và up file đính kèm. 

Nếu muốn đăng ảnh hay video thì kích vào "thêm ảnh/video" thì sẽ có hai sự 

lựa chọn là tải lên ảnh/video hay tạo album ảnh. Chọn một trong hai phương án trên 

rồi chọn ảnh cần tải lên, sau đó kích vào "đăng". 

Nếu cần đưa một file nào đó lên thì kích vào "thêm tệp", chon tệp cần đưa lên, 

sau đó kích vào "đăng". 

  * Chuẩn bị nguồn tư liệu để đưa lên Facebook của GV  

Một trong những bước cuối cùng trong tổ chức DH theo hình thức TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook, là GV đăng các bài về chủ đề học tập lên MXH Facebook 

của mình về các chủ đề học tập để HS có thể so sánh về những thông tin của mình và 

của GV trong chủ đề. Sự so sánh này cũng là biện pháp nhắc lại kiến thức, củng cố 

những kiến thức mà HS đã tìm hiểu, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm của chủ đề.  

Có thể mô phỏng quy trình GV sử dụng MXH Facebook tổ chức hoạt động 

TH cho HS qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 3.5. Quy trình GV sử dụng MXH Facebook tổ chức hoạt động TH cho HS 

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 Facebook 

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 

 Trong bài học này, quy trình tổ chức DH được thiết kế như sơ đồ 3.4, được cụ 

thể thông qua bảng 3.1: 

Bảng 3.1. Bảng tham chiếu quy trình tổ chức DH chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” 

Khâu Chuẩn bị 
Tổ chức triển khai 

thực hiện 

Đánh giá, điều 

chỉnh 

Mục tiêu DH 

(15), (16), (17), 

(18), (19), (20), 

(21), (22), (23), 

(24) 

 (1), (2), (3), (4) (5), (6), (7), (8), (10) 

Định hướng NL 
(5), (6), (7), (8), 

(9), (10), (11) 

(5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11) 

(5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11) 

Hình thức DH Hình thức 1 Hình thức 1 Hình thức 2 

Mức độ hỗ trợ Mức độ 1 Mức độ 1 Mức độ 1 

Biện pháp Biện pháp 2 Biện pháp 2 

Biện pháp 1 

Biện pháp 2 

Biện pháp 3 

Biện pháp 4 

Phương tiện 

hỗ trợ 

Máy vi tính có kết 

nối mạng, MXH 

Facebook 

Bài giảng điện tử 

Máy vi tính có kết 

nối mạng, MXH 

Facebook 
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 Khâu chuẩn bị (Lập nhóm MXH Facebook hỗ trợ GV chia sẻ bài giảng, 

HS làm quen với việc TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook) 

 * Đối với giáo viên: 

 - Chuẩn bị kĩ nội dung chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” (Phụ lục 7) 

 - Bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức bài Động năng (Phụ lục 8, 9); 

 - Tình huống: vận dụng kiến thức về Động năng vào khoa học kĩ thuật và 

đời sống; 

 - Phiếu học tập; 

 - Trang MXH Facebook: Lập nhóm học tập cho HS; giao nhiệm vụ cho HS 

qua trang MXH Facebook, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung của chủ đề 

học tập; 

 - Sau mỗi ngày, GV kiểm tra mức độ hoàn thành của HS và sự tương tác của 

HS qua trang MXH Facebook. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, GV nhắc HS làm 

bài kịp tiến độ hoặc định hướng cho HS nội dung còn vướng mắc, qua hoạt động 

này giúp GV đánh giá về mức độ hoàn thành và kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của HS. 

Trước giờ lên lớp, GV đăng nhập vào trang MXH Facebook xem những vướng mắc 

của HS cần GV giải đáp trên trên lớp.  

 - Bài giảng Powerpoint: Kèm dụng cụ thí nghiệm biểu diễn: con lắc đơn, con 

lắc lò xo, vật rơi; Các hình vẽ mô tả. 

  * Đối với học sinh: 

 - Ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức về chuyển động thẳng biến đổi đều, 

công thức tính công; 

 - Khái niệm động năng đã học ở THCS; 

 - SGK, vở ghi bài, giấy nháp; 

 - Tham gia nhóm MXH Facebook học tập, tương tác với GV và nhóm học tập; 

  - TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: Chuẩn bị những nội 

dung cần trao đổi, thắc mắc để được GV giải đáp. Tương tác với bạn bè về các nội 

dung của Định luật bảo toàn động lượng và Công, công suất đã biết và một số ứng 

dụng vào khoa học kĩ thuật và đời sống. 
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Hình 3.3. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS thông qua MXH Facebook 

 Khâu tổ chức triển khai thực hiện (Tổ chức định hướng thực hiện chủ đề học 

tập trên lớp, trang MXH Facebook giúp HS tương tác với GV và bạn bè nhằm tìm 

ra kiến thức mới và củng cố kiến thức; đánh giá kết quả quá trình TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook thông qua sự tương tác và sản phẩm học tập thu được) 

 Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS 

 GV giao nhiệm vụ cho HS:  

  + Nhiệm vụ 1: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề để tìm hiểu về động năng. 

   + Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống vận dụng kiển thức về động năng và độ 

biến thiên động năng với đời sống. 

 + Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản phẩm của hoạt động TH. 

 - Định hướng cho HS thực hiện các hoạt động TH. 

  - Tương tác thử nghiệm trên nhóm MXH Facebook và chuyển giao nhiệm vụ 

TH cho HS vào nhóm MXH Facebook. 

 Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 

 - Giáo viên đặt vấn đề; 

 - Trong chương trình THCS, ta đã có những khái niệm sơ bộ về năng lượng. 

Ta biết rằng một vật có năng lượng nếu vật đó có khả năng sinh công; 

 - GV đưa ra các hình ảnh về vật có động năng sinh công; 
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 - Vật có khả năng sinh công do chuyển động thì năng lượng của vật này được 

gọi là động năng. 

 + Vậy động năng là gì, nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Ta sẽ tìm hiểu 

qua bài học này; 

 + Theo dõi HS thực hiện các hoạt động TH thông qua trang MXH Facebook; 

 + Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. 

 Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 

  - GV đưa ra những hình ảnh minh họa về động năng; 

 - Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Quan sát các hình ảnh minh họa và hoàn 

thành phiếu học tập số 1; 

 + Theo dõi HS thực hiện các hoạt động TH thông qua trang MXH Facebook; 

 + Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. 

 Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 

 - Theo dõi HS thực hiện các hoạt động TH thông qua trang MXH Facebook; 

 - Hỗ trợ HS các vấn đề cách thức viết bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook. 

 Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

 - Chuẩn bị máy chiếu; 

 - Nhận xét, đánh giá và hệ thống hóa kiến thức. 

 Khâu đánh giá, điều chỉnh (GV yêu cầu HS TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook thông qua các câu hỏi thuộc kiến thức chương “Các định luật bảo 

toàn” và vận dụng kiến thức đã học để giải thích các vấn đề trong khoa học kĩ 

thuật và trong đời sống thực tiễn, HS tự ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức 

thu được trong quá trình TH) 

Dựa vào bài giảng, ý tưởng thiết kế chủ đề của chương “Các định luật bảo 

toàn”, trả lời các câu hỏi thuộc kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” (Phụ 

lục 11) và giải thích những ứng dụng của Động năng, Thế năng và Cơ năng vào 
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lĩnh vực khoa học kĩ thuật và đời sống. HS tự đánh giá kết quả đạt được, khắc 

phục những sai sót và điều chỉnh cách học phù hợp hơn, đồng thời kết quả bài làm 

của HS sẽ được lưu vào “Hồ sơ sản phẩm học tập”. 

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 

 Trong bài học này, quy trình tổ chức DH được thiết kế như sơ đồ 3.4, được cụ 

thể thông qua bảng 3.2: 

Bảng 3.2. Bảng tham chiếu quy trình tổ chức DH 

chủ đề “Khám phá từ trường trái đất” 

Giai đoạn Chuẩn bị Tổ chức DH Đánh giá, điều chỉnh 

Mục tiêu DH (21), (22), (23), (24), 

(25), (26), (27) 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14) 

(15-4) 

Định hướng NL (15), (16), (17), (18), 

(19), (20) 

((15), (16), (17), (18), 

(19), (20) 

(15), (16), (17), (18), 

(19), (20) 

NLTH cần bồi 

dưỡng 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 2 

Biện pháp Biện pháp 1, 2 Biện pháp 1, 2, 3, 4 Biện pháp 1, 2, 3  

Phương tiện hỗ trợ Máy vi tính có kết 

nối mạng, Nam 

châm, la bàn tang, … 

Bài giảng điện tử, điện 

thoại thông minh hoặc 

laptop, các phương tiện 

học tập ở phần chuẩn bị. 

Máy vi tính có kết nối 

mạng internet 

 Khâu chuẩn bị (như chủ đề 1) 

- Đối với GV, chuẩn bị kĩ nội dung chủ đề phần “Khám phá từ trường trái đất” 

(Phụ lục 10) với sự hỗ trợ của MXH Facebook, cụ thể: 

+ Xây dựng bộ câu hỏi thuộc kiến thức Phần “Từ trường” (Phụ lục 11, 12); 

+ Đưa ý tưởng chủ đề phần “Từ trường”, bộ câu hỏi thuộc kiến thức Phần 

“Từ trường” lên trang MXH Facebook; 
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+ Trước khi định hướng chung cho chủ đề trên lớp, GV xem các tương tác 

của HS trên nhóm MXH Facebook để tổng hợp những thắc mắc của HS, thời gian 

HS TH trên trang MXH Facebook học tập. 

- Đối với HS, thực hiện những yêu cầu của GV, cụ thể: 

+ Tự ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức về “Từ trường” đã học ở 

cấp THCS. 

+ TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: thực hiện một số 

nhiệm vụ do GV giao trên nhóm MXH Facebook như: trả lời các câu hỏi thuộc kiến 

thức phần “Từ trường” có liên quan trong cuộc sống. 

 Khâu tổ chức triển khai thực hiện (Tổ chức định hướng thực hiện chủ đề học 

tập trên lớp, trang MXH Facebook giúp HS tương tác với GV và bạn bè nhằm tìm 

ra kiến thức mới và củng cố kiến thức; đánh giá kết quả quá trình TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook thông qua sự tương tác và sản phẩm học tập thu được) 

Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS (45 phút) 

- Giao nhiệm vụ cho HS gặp trực tiếp trên lớp: 

+ Nhiệm vụ 1: Trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của phần “Từ 

trường” (Phụ lục 11). 

+ Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống về “NHỮNG CUỘC DI CƯ KHÔNG 

LẠC LỐI” của những chú Chim nhạn biển. Làm thế nào mà các loài chim di trú biết 

được đâu là hướng Bắc? Có phải chăng chúng đã “nhìn” được từ trường của Trái 

Đất để định hướng toàn cầu trong khi bay? 

+ Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản phẩm của hoạt động TH. 

- Định hướng cho HS thực hiện các hoạt động TH: 

+ Trả lời các câu hỏi có kiến thức liên quan đến phần “Từ trường” dựa vào 

nội dung các bài học của chương “Từ trường” SGK Vật lí 11 THPT hoặc TLTK. 

+ Vận dụng kiến thức của nội dung bài Từ trường Trái đất để giải quyết 

tình huống đặt ra. 

+ Hoàn thành HsHT: là hệ thống kiến thức ghi chép logic, bảng trình chiếu 

powerpoint và các minh chứng có liên quan kèm theo, … 

- Tương tác thử nghiệm trên nhóm MXH Facebook và chuyển giao nhiệm vụ 

TH cho HS vào nhóm MXH Facebook. 



 

115 

Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 (01 ngày) 

- Dựa vào SGK và TLTK HS tự tìm hiểu nội dung về sự tồn tại của Từ trường 

và những ứng dụng của Từ trường vào đời sống như nào? 

- Dựa vào SGK và TLTK HS tự tìm hiểu nội dung về Bão từ và những tác 

dụng của Từ trường Trái đất. 

- HS tương tác với các bạn qua MXH Facebook về những ứng dụng của Từ 

trường Trái đất vào trong đời sống. 

Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 (01 ngày) 

- HS tự hệ thống các nội dung về ứng dụng của Từ trường Trái đất vào trong 

đời sống qua tương tác với các bạn qua MXH Facebook để giải thích cơ bản nội 

dung của tình huống GV đặt ra. 

- HS tương tác với GV qua MXH Facebook để giải thích hoàn chỉnh tình 

huống về hiện tượng những chú Chim nhạn biển di cư không lạc lối. 

- HS sử dụng mạng Internet hỗ trợ hoạt động tự tìm những hình ảnh về tác 

dụng của Từ trường Trái đất có liên quan đến tình huống. 

Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 (01 ngày) 

- HS tương tác với các bạn qua MXH Facebook để bàn luận về cách viết bài 

báo báo powerpoint. 

- HS tương tác với GV qua MXH Facebook để được hỗ trợ về cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH. 

- HS tự hoàn thành bộ hồ sơ TH: Đáp án của các câu hỏi ở nhiệm vụ 1, bài 

powerpoit thuyết trình giải thích tình huống ở nhiệm vụ 2 và các minh chứng có liên 

quan về hình ảnh, video, … 

Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook (45 Phút) 

- GV chuẩn bị máy chiếu, HS chuẩn bị thiết kế bàn ghế trong phòng báo cáo. 

- Các nhóm tiến hành báo cáo sản phẩm. 

- Góp ý của các bạn từ nhóm khác. 

- GV nhận xét, đánh giá và hệ thống hóa kiến thức. 



 

116 

 Khâu đánh giá, điều chỉnh (GV yêu cầu HS TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook thông qua bộ câu hỏi thuộc kiến thức phần “Từ trường” và vận dụng 

kiến thức đã học để giải thích các vấn đề trong đời sống, HS tự ôn tập và hệ thống 

hóa những kiến thức thu được trong quá trình TH ) 

Dựa vào bài giảng, những ý tưởng thiết kế cho chủ đề của phần “Từ trường”, 

trả lời bộ câu hỏi thuộc kiến thức phần “Từ trường” (Phụ lục 11) và giải thích 

những ứng dụng của Từ trường vào trong đời sống. HS tự đánh giá kết quả đạt 

được, khắc phục những sai sót và điều chỉnh cách học phù hợp hơn, đồng thời kết 

quả bài làm của HS sẽ được lưu vào “Hồ sơ sản phẩm học tập”. 

3.4.3. Quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” (chủ đề 3) với sự 

hỗ trợ của mạng xã hội Facebook 

 Trong bài học này, quy trình tổ chức DH được thiết kế như sơ đồ 3.4, được cụ 

thể thông qua bảng 3.3: 

Bảng 3.3. Bảng tham chiếu quy trình tổ chức DH chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” 

Giai đoạn Chuẩn bị Tổ chức DH Đánh giá, điều chỉnh 

Mục tiêu DH (27), (28), (29), (30), 

(31), (32), (33) 

 

(1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), 

(15), (16), (17), (18) 

(11), (12), (13),     

(19-4) 

Định hướng NL (19) (20), (21), (22), 

(23), (24), (25), (26) 

(19) (20), (21), (22), 

(23), (24), (25), (26) 

(19) (20), (21), (22), 

(23), (24), (25), (26) 

NLTH cần bồi 

dưỡng cho HS 

(19-1), (19-2), (19- 

3), (19-4), (26-1), 

(26-2), (26-3) 

(19-1), (19-2), (19- 3), 

(19-4), (26-1), (26-2), 

(26-3) 

((19-1), (19-2), (19- 

3), (19-4), (26-1), 

(26-2), (26-3)  

Hình thức DH Hình thức 3 Hình thức 4 Hình thức 4 

Hình thức 1 

Mức độ kết hợp Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 4 

Mức độ 1 

Biện pháp Biện pháp 1, 2 Biện pháp 1, 2, 3, 4 Biện pháp 1, 2, 3 

Phương tiện hỗ 

trợ 

Máy vi tính có kết 

nối mạng, các dụng 

cụ học tập như: Nam 

châm, cuộn dây, 

Pin... 

Bài giảng điện tử, 

điện thoại thông minh 

hoặc laptop, các 

phương tiện học tập ở 

phần chuẩn bị.  

Máy vi tính có kết nối 

mạng 
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 Khâu chuẩn bị (như chủ đề 1) 

- Đối với GV, chuẩn bị kĩ nội dung chủ đề phần “Cảm ứng điện từ” (Phụ lục 

13) với sự hỗ trợ của MXH Facebook, cụ thể: 

+ Xây dựng bộ câu hỏi thuộc kiến thức phần “Cảm ứng điện từ” (Phụ lục 14, 15); 

+ Đưa ý tưởng chủ đề phần “Cảm ứng điện từ”, bộ câu hỏi thuộc kiến thức 

phần “Cảm ứng điện từ” lên trang MXH Facebook; 

+ Trước khi định hướng chung cho chủ đề trên lớp, GV xem các tương tác 

của HS trên nhóm MXH Facebook để tổng hợp những thắc mắc của HS, thời gian 

HS TH trên trang MXH Facebook học tập. 

- Đối với HS, thực hiện những yêu cầu của GV, cụ thể: 

+ Tự ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức về “Cảm ứng điện từ” đã học 

ở cấp THCS. 

+ TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: thực hiện một số 

nhiệm vụ do GV giao trên nhóm MXH Facebook như: trả lời các câu hỏi thuộc kiến 

thức “Cảm ứng điện từ” có liên quan đến khoa học kĩ thuật và đời sống. 

 Khâu tổ chức triển khai thực hiện (Tổ chức định hướng thực hiện chủ đề học 

tập trên trang MXH Facebook, HS tương tác với GV và bạn bè nhằm tìm ra kiến 

thức mới và củng cố kiến thức; đánh giá kết quả quá trình TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook thông qua sự tương tác và sản phẩm học tập thu được) 

Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS (45 phút) 

- Giao nhiệm vụ cho HS trực tiếp trên trang MXH Facebook: 

+ Nhiệm vụ 1: Trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của phần “Cảm 

ứng điện từ” (Phụ lục 15). 

+ Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống đặt ra: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đồng Tháp có phát động hội thi “Ý TƯỞNG KHOA HỌC KĨ THUẬT” nhằm thể 

hiện sự sáng tạo của HS và việc vận dụng các kiến thức khoa học đã học vào thực 

tiễn, mỗi trường sẽ thành lập đội tuyển và đăng ký nội dung dự thi vào tháng 

4/2019. Hãy dựa kiến thức đã học hãy đưa ra ý tưởng để tạo sản phẩm khoa học kĩ 

thuật tham gia cuộc thi. 

+ Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản phẩm của hoạt động TH. 
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- Định hướng cho HS thực hiện các hoạt động TH: 

+ Trả lời các câu hỏi thuộc kiến thức phần “Cảm ứng điện từ” dựa vào nội 

dung các bài học của chương “Cảm ứng điện từ” SGK Vật lí 11 THPT hoặc TLTK. 

+ Vận dụng kiến thức của nội dung bài Hiện tượng cảm ứng điện từ để giải 

quyết tình huống đặt ra. 

+ Hoàn thành HsHT: là hệ thống kiến thức ghi chép logic, bảng trình chiếu 

powerpoint và các minh chứng có liên quan kèm theo, … 

- Chuyển giao nhiệm vụ TH cho HS vào nhóm MXH Facebook. 

Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 (01 ngày) 

- Dựa vào SGK và TLTK HS tự tìm hiểu nội dung về: Tác dụng của Từ trường 

lên khung dây dẫn mang dòng điện; Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? 

- Dựa vào SGK và TLTK HS tự tìm hiểu nội dung: về mômen ngẫu lực từ tác 

dụng lên khung dây khi các đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung ? 

- HS tương tác với các bạn qua MXH Facebook để giải quyết nội dung: Bằng 

cách nào ta có thể khám phá được những điều kỳ diệu của lực từ ? Những ứng dụng 

của Hiện tượng cảm ứng điện từ vào khoa học kĩ thuật và trong đời sống như thế nào? 

Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 (02 ngày) 

- HS tự hệ thống các nội dung về ứng dụng của hiện tượng Cảm ứng điện từ 

vào trong khoa học kĩ thuật và trong đời sống thực tiễn, tương tác với các bạn qua 

MXH Facebook để thực hiện nội dung của tình huống GV đặt ra. 

- HS tương tác với GV qua MXH Facebook để thực hiện hoàn chỉnh yêu cầu 

của tình huống về hiện tượng Cảm ứng điện từ vào khoa học kĩ thuật. 

Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 (01 ngày) 

- HS tương tác với các bạn qua MXH Facebook để bàn luận về cách viết bài 

báo báo powerpoint. 

- HS tương tác với GV qua MXH Facebook để được hỗ trợ về cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH. 

- HS tự hoàn thành bộ hồ sơ TH: Đáp án của các câu hỏi ở nhiệm vụ 1, bài 

powerpoit thuyết trình giải thích tình huống ở nhiệm vụ 2 và các minh chứng có liên 

quan về hình ảnh, video, … 
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Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook (45 phút) 

- GV chuẩn bị máy chiếu, HS chuẩn bị thiết kế bàn ghế trong phòng báo cáo. 

- Các nhóm tiến hành báo cáo sản phẩm. 

- Góp ý của các bạn từ nhóm khác. 

- GV nhận xét, đánh giá và hệ thống hóa kiến thức. 

 Khâu đánh giá, điều chỉnh (GV yêu cầu HS TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

thông qua các câu hỏi thuộc kiến thức phần “Cảm ứng điện từ” và vận dụng kiến thức 

đã học để giải thích các vấn đề trong khoa học kĩ thuật và trong đời sống thực tiễn, HS 

tự ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức thu được trong quá trình TH) 

Dựa vào bài giảng, ý tưởng thiết kế chủ đề của phần “Cảm ứng điện từ”, trả lời 

các câu hỏi thuộc kiến thức phần “Cảm ứng điện từ” (Phụ lục 15) và giải thích những 

ứng dụng của Cảm ứng điện từ vào lĩnh vực khoa học kĩ thuật và đời sống. HS tự 

đánh giá kết quả đạt được, khắc phục những sai sót và điều chỉnh cách học phù hợp 

hơn, đồng thời kết quả bài làm của HS sẽ được lưu vào “Hồ sơ sản phẩm học tập”. 

3.5. Kết luận chương 3 

Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình DH theo hướng bồi dưỡng NLTH cho 

HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH một số kiến thức Cơ học và Điện từ 

học Vật lí THPT, cho phép rút ra một số kết luận như sau: 

Một số kiến thức 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 lí 

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 

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

động. 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. 
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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 quy 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 4. 
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Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

TNSP được tiến hành hai vòng tại hai trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 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 được đánh giá cả mặt định 

tính và định lượng nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra. 

4.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm 

 Mục tiêu của TNSP là kiểm nghiệm giả thuyết khoa học của luận án: “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 quy trình DH một số kiến thức Cơ học 

và Điện từ học qua các chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ trường 

trái đất” và “Sự kỳ diệu của lực từ” Vật lí THPT thì có thể bồi dưỡng NLTH cho HS, 

nâng cao chất lượng học tập Vật lí của HS THPT”. 

Đối chiếu kết quả TNSP với kết quả điều tra ban đầu. Kết hợp sự quan sát, theo 

dõi các HS được lựa chọn để bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Từ 

đó xử lý, phân tích kết quả để đánh giá khả năng bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook đã đề xuất và cách sử dụng nó trong thực tiễn DH. 

4.1.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm vòng 1 

TNSP vòng 1 được tiến hành để kiểm tra, đánh giá một số vấn đề sau:  

- Tính hợp lý của quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook trong DH Vật lí THPT. 

- Tính khả thi và hiệu quả sử dụng các bài giảng thiết kế theo chủ đề nhằm bồi 

dưỡng NLTH cho HS trong DH Vật lí có sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng các 

thành tố của NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook trong DH Vật lí THPT.  

- Các tiêu chí đánh giá NL tự nghiên cứu, tự làm việc với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook của HS được đề tài đề xuất.  

- Điều chỉnh, bổ sung các vấn đề cần thiết của quy trình, bài giảng, tiêu chí 

đánh giá NL tự nghiên cứu, tự làm việc với sự hỗ trợ các trang MXH Facebook 

chuẩn bị cho vòng TNSP tiếp theo. 
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4.1.2. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm vòng 2 

TNSP vòng 2 được tiến hành để kiểm tra, đánh giá một số vấn đề sau: 

NLTH của HS với sự hỗ trợ MXH Facebook và tính đúng đắn của giả thuyết 

khoa học của luận án. 

4.2. Phạm vi, đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Căn cứ vào thực tiễn và mục tiêu nghiên cứu, luận án đã xác định phạm vi và 

đối tượng nghiên cứu một cách hợp lý nhất để đáp ứng được mục tiêu đặt ra. 

4.2.1. Phạm vi thực nghiệm 

 - 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 

 - 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 

 Để đảm bảo thực hiện được quá trình TNSP của luận án, chúng tôi đã lấy 

giấy giới thiệu TNSP của cơ sở đào tạo và liên hệ với Ban Giám hiệu của trường 

THPT Lấp Vò 2 và THPT Lai Vung 1, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi được Ban giám 

hiệu chấp thuận bằng văn bản, chúng tôi liên hệ và làm việc với tổ Vật lí - Công 

nghệ của trường theo văn bản giới thiệu để chọn mẫu TNSP cho đề tài và tiến 

hành TNSP vòng 1, vòng 2. 

4.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm 

4.3.1.1. Chọn mẫu thực nghiệm vòng 1  

TNSP vòng 1 được thực hiện vào năm học 2017-2018 tại trường THPT Lấp Vò 

2, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Mẫu TNSP vòng 1 được chọn gồm 08 lớp với 313 

HS. Trong đó, nhóm ĐC 04 lớp với 157 HS và nhóm TNSP 04 lớp với 156 HS. 
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Qua tìm hiểu KQHT môn Vật lí năm học 2017-2018 của các lớp được chọn 

TNSP, chúng tôi nhận thấy rằng KQHT của các lớp được chọn TNSP là gần tương 

đương nhau về KQHT và sĩ số HS. 

Bảng 4.1. Các lớp TN và ĐC vòng 1 

Lớp TN Số lượng HS Điểm TB môn Lớp ĐC Số lượng HS Điểm TB môn 

10A1 39 7,72 10A2 38 7,69 

10A3 39 7,65 10A4 40 7,58 

11A1 39 7,46 11A2 40 7,47 

11A5 39 7,48 11A6 39 7,64 

Tổng số 156 Tổng số 157 

Theo bảng 4.1 kết quả điểm TB chung của các nhóm TN và ĐC cho chúng ta 

thấy học lực của các nhóm chênh lệch không đáng kể, kết quả trắc nghiệm của HS 

trước khi TNSP của 2 nhóm TN và ĐC cũng phù hợp với kết quả ở phần thực trạng. 

Vậy nên, các mẫu đã chọn hoàn toàn có thể đại diện để tiến hành TN. 

4.3.1.2. Chọn mẫu thực nghiệm vòng 2 

Mẫu TNSP vòng 2 được chọn gồm 04 lớp 10 và 08 lớp 11 năm học 2018-2019 

với tổng số HS là 464 (Trong đó, nhóm ĐC 06 lớp với 232 HS và nhóm TN 06 lớp 

với 232 HS) thuộc trường THPT Lấp Vò 2 và THPT Lai Vung 1, tỉnh Đồng Tháp. 

Qua tìm hiểu KQHT môn Vật lí ở học kì I năm học 2018-2019 khối lớp 10 và 

ĐTB môn năm học 2017-2018 khối 11 của các lớp được chọn TNSP, chúng tôi 

nhận thấy rằng KQHT của các lớp được chọn TNSP là gần tương đương nhau về 

KQHT và sĩ số HS. 

Bảng 4.2. Bảng thống kê sĩ số và KQHT môn Vật lí ở các lớp TN và ĐC vòng 2 

Trường 

THPT 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

GV giảng dạy 
Lớp 232 

Điểm 

TB 
Lớp 232 

Điểm 

TB 

Lấp Vò 

2 

10A1 39 7,78 10A2 39 7,86 
Nguyễn Văn Duy Lam 

Lê Trung Nghĩa 
11A1 39 7,59 11A2 38 7,62 

11A3 39 7,48 11A4 40 7,55 

Lai 

Vung 1 

10A3 38 7,75 10A4 39 7,65 
Đặng Tấn Lê Gia 

Trần Thanh Phong 
11A3 38 7,78 11A2 39 7,75 

11A5 39 7,76 11CB1 37 7,82 



 

124 

Theo bảng 4.2 kết quả điểm TB chung của các nhóm TN và ĐC cho chúng ta 

thấy học lực của các nhóm chênh lệch không đáng kể, kết quả trắc nghiệm của HS 

trước khi TNSP của 2 nhóm TN và ĐC cũng phù hợp với kết quả ở phần thực trạng. 

Vậy nên, các mẫu đã chọn hoàn toàn có thể đại diện để tiến hành TN. 

4.3.2. Tổ chức thực nghiệm 

- Lựa chọn GV giảng dạy 

GV được lựa chọn ở cả 2 vòng TNSP là những GV có kinh nghiệm giảng 

dạy, có uy tín đối với HS, có phương pháp sư phạm tốt và nhiệt tình giúp đỡ, hợp 

tác thực hiện đề tài. Riêng đối với TNSP vòng 2, ưu tiên chọn các GV đã tham 

gia giảng dạy TNSP ở vòng 1. 

- Chuẩn bị tài liệu cho GV giảng dạy TNSP 

Tài liệu giảng dạy TNSP được phát đến GV trước khi tổ chức gặp gỡ tất cả 

GV được chọn giảng dạy TN. Các tài liệu này bao gồm quy trình tổ chức bồi dưỡng 

NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook cho HS trong DH Vật lí, các bài giảng 

thuộc một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT được thiết kế thành chủ 

đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ trường trái đất” và “Sự kỳ diệu của 

lực từ” theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook như 

đã xác định ở trên, các mức độ sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Việc phổ biến trước các tài liệu TNSP giúp cho 

GV có thời gian đọc và tham khảo để tiện cho việc trao đổi tiếp theo.  

- Hướng dẫn GV thực hiện tiến trình DH theo hướng đã thiết kế 

 Các GV giảng dạy TNSP được hướng dẫn và thống nhất các công việc của quá 

trình TN. Cụ thể: GV được nghe mục tiêu của quá trình TN, nghe hướng dẫn về: 

cách sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook trong DH Vật lí. 

 - Thống nhất thực hiện 

+ Ở vòng 1, các lớp TNSP được GV giảng dạy theo hướng sử dụng các bài 

giảng được thiết kế theo hướng sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook đã được hướng dẫn. Sau mỗi phần nội dung công 

việc đã triển khai, chúng tôi và GV giảng dạy trao đổi, thống nhất, rút kinh nghiệm 

cho các nội dung sẽ triển khai tiếp theo.  
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+ Ở vòng 2, các lớp được chọn TNSP sẽ giảng dạy theo các bài giảng được 

thiết kế theo hướng sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook, các lớp thuộc nhóm ĐC được GV giảng dạy theo 

cách thông thường.  

 - Các bài học của cả 2 vòng bao gồm: Các 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 Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT. 

- Quan sát quá trình dạy TNSP  

 Ở mỗi phần nội dung công việc đã triển khai của GV đều được tác giả luận án 

quan sát, ghi chép cẩn thận về cảm xúc, thái độ, sự nhiệt tình trong TH của HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook được thể hiện qua sự hăng say, chủ động, tích cực TH 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook, tích cực trao đổi, thảo luận, nghiên cứu, khám 

phá và tốc độ TH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Đồng thời, quan sát 

công việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS của GV. Đặc biệt quan sát theo 

phiếu quan sát hoạt động TH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

 - Khảo sát đầu ra ngay trước khi kết thúc TNSP  

 Để kiểm tra và so sánh sự tiến bộ về TH của HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook của nhóm TN và nhóm ĐC, của chính nhóm TN trước và sau TN, ngay 

sau khi kết thúc TNSP vòng 2, chúng tôi tiến hành cho cả hai nhóm thực hiện cùng 

một bài kiểm tra đầu ra. Bài kiểm tra đầu ra có nội dung kiến thức thuộc một số 

kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT Vật lí lớp 10 và lớp 11 đề kiểm tra 

được ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với hình thức tự luận (Phụ lục 13) và 

(Phụ lục 15). Kết quả bài kiểm tra đầu ra được trình bày ở Bảng 4.9 và Bảng 4.14. 

4.4. Phương pháp đánh giá năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của 

Mạng xã hội 

 NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook được hình thành thông qua 

một quá trình rèn luyện quản lý bản thân, phát huy các thành tố NL của NLTH. 

Trong quá trình bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, GV 

phải kiểm tra, đánh giá, tổng kết và điều chỉnh cho phù hợp. Đánh giá NLTH của 

HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook được thực hiện thông qua kết hợp đánh giá 
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định tính bằng quan sát và đánh giá định lượng thông qua các kết quả làm bài kiểm 

tra NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook.  

4.4.1. Phương pháp định tính 

 Để đánh giá định tính việc bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook, cần tiến hành quan sát diễn biến các hoạt động TH của HS với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook trong tất cả các hoạt động học sử dụng bài giảng được thiết kế 

có sử dụng quy trình tổ chức các hoạt động bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. Các diễn biến này được ghi lại một cách chi tiết và được tổng 

hợp sau khi tất cả các lớp TNSP hoàn thành xong việc bồi dưỡng NLTH cho HS với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook. Việc ghi lại kết quả quan sát được thực hiện bởi GV 

quan sát kết hợp với các thiết bị ghi âm, ghi hình. 

Kết quả quan sát định tính cho phép đánh giá sự tiến bộ của HS trong các hoạt 

động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook diễn ra hàng ngày. Phần nhận xét ở 

phiếu quan sát hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook được ưu tiên để ghi 

chép về: tiến trình thực hiện bài giảng, kĩ năng tổ chức các hoạt động TH cho HS 

của GV, tính tích cực, hưng phấn và tự tin của 232 HS khi tham gia TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook, tính chủ động, mức độ linh hoạt, làm việc nhóm, khả năng 

thuyết trình trước tập thể, tính sáng tạo trong cách học và tiếp cận nhiệm vụ mới của 

HS khi tham gia TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Để đánh giá NLTH cho HS 

với sự hỗ trợ của MXH Facebook với hiệu quả DH sau một quá trình bồi dưỡng 

NLTH, cần kết hợp đánh giá định tính và định lượng. 

4.4.2. Phương pháp định lượng 

 Trên cơ sở của việc bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

phải thông qua bồi dưỡng các NL làm việc, mức độ tương tác qua MXH Facebook, 

dựa theo bảng các tiêu chí và chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ đã quy định, GV tiến 

hành ra đề kiểm tra để đánh giá NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook và hiệu quả 

DH theo hướng bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Các 

phiếu khảo sát và đề kiểm tra được ra sao cho đảm bảo kiểm tra và đánh giá định lượng 

được các NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook trên cơ sở của các tiêu chí, mỗi câu 

hỏi tương ứng với một tiêu chí ở một mức độ xác định.  
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4.4.2.1. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

 Trong tổng số HS ở vòng 2, chúng tôi chọn 12 HS ngẫu nhiên trong cùng một 

lớp TN. Việc lựa chọn các đối tượng để theo dõi sự tiến bộ của các em trong quá 

trình TH môn Vật lí được dựa vào các tiêu chí sau: 

 - Mức độ xác định mục tiêu TH qua MXH Facebook; 

 - Mức độ xác định nội dung TH qua Facebook; 

 - Mức độ xác định nhiệm vụ cần thực hiện để TH qua MXH Facebook; 

 - Mức độ lập thời gian biểu TH qua Facebook; 

 - Mức độ xác định các điều kiện TH qua MXH Facebook; 

 - Mức độ lựa chọn hình thức TH với MXH Facebook; 

 - Mức độ tra cứu, tìm kiếm thông tin; 

 - Mức độ xử lí các thông tin trong quá trình TH; 

 - Mức độ trình bày kết quả TH; 

 - Mức độ lựa chọn mức độ hỗ trợ của MXH Facebook; 

 - Mức độ sử dụng công tự đánh giá quá trình TH; 

- Mức độ điều chỉnh quá trình TH của bản thân. 

 Để có được 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 trước khi 

TNSP. Kết quả xử lý toàn bộ các thông tin trên sẽ là căn cứ để lựa chọn đối 

tượng đánh giá. 

Kết quả chọn mẫu: Với cách tiếp cận như trên chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 

12 HS của lớp 11A5, Trường THPT Lấp Vò 2, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018-

2019 để tiến hành quan sát, thu thập và xử lý thông tin để đưa ra những nhận định 

về quá trình TH mỗi HS, cụ thể: 
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Bảng 4.3. Xếp loại học lực và NLTH của HS với sự hỗ trợ  

của MXH Facebook trước TNSP 

STT Mã số HS Ngày sinh Học lực NLTH 

1 HS1 03/02/2002 Giỏi Khá 

2 HS2 08/11/2002 Khá Khá 

3 HS3 17/05/2002 TB TB 

4 HS4 01/01/2002 Yếu Thấp 

5 HS5 12/02/2002 TB TB 

6 HS6 16/03/2002 Yếu Thấp 

7 HS7 15/09/2002 Khá Khá 

8 HS8 25/09/2002 TB TB 

9 HS9 15/10/2002 Yếu Thấp 

10 HS10 07/03/2002 TB TB 

11 HS11 05/03/2002 Khá Khá 

12 HS12 09/08/2002 Yếu Thấp 

  Mẫu TNSP nghiên cứu trường hợp, chúng tôi chọn 12 HS (Bảng 4.3) và tiến 

hành quan sát, thu thập và xử lý thông tin để đưa ra những nhận định về NLTH của 

HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook (Phụ lục 24). 

4.4.2.2. Phương pháp thống kê 

- 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:         
1 n

i i

i

X x n
N

 



 

129 

+ 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:  

+ Giả thiết H0: Sự khác nhau giữa điểm TB của nhóm TN (XTN) và nhóm ĐC 

(XĐC) là không có ý nghĩa thống kê. 

+ Giả thiết H1: Sự khác nhau giữa điểm TB của nhóm TN (XTN) và nhóm ĐC 

(XĐC) là có ý nghĩa thống kê. 

+ Tính đại lượng kiểm định t theo công thức: 

 

 

Sau khi tính được t, so sánh t với giá trị tới hạn tα từ bảng Student ứng với 

mức ý nghĩa α và bậc tự do f: f = nTN +nĐC - 2, nếu: 

|t|  t thì bác bỏ giả thiết H0, nhận giả thiết H1. 

|t|  t thì bác bỏ giả thiết H1, nhận giả thiết H0. 

4.5. Kết quả thực nghiệm 

4.5.1. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

Sau khi kết thúc quá trình TNSP vòng 1, thu được các kết quả như sau:  

- Các bài giảng thuộc kiến thức một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí 

THPT qua chủ đề “Xe bong bóng chuyển động”, “Khám phá từ trường trái đất” và 

“Sự kỳ diệu của lực từ” có sử dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS với sự 
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hỗ trợ của MXH Facebook theo hướng đề xuất của đề tài được thực hiện một cách 

trôi chảy, thuận lợi, đảm bảo mục tiêu DH và phân bố thời gian, phù hợp với điều 

kiện DH của nhà trường và với đối tượng HS. Các bài dạy theo hướng đề xuất của 

luận án hoàn toàn khả thi và đáp ứng được mục tiêu DH, đảm bảo cho TNSP vòng 2. 

- Các tiết học được tiến hành một cách nhẹ nhàng, thoải mái, HS hứng thú TH 

qua MXH Facebook, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ, tự tin trong nhóm. HS tích cực và 

chủ động TH qua MXH Facebook cả thời gian ở trường và thời gian ở nhà.  

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

Facebook trong DH Vật lí THPT là hợp lý thể hiện qua việc vận dụng để thiết kế 

các bài dạy qua các chủ đề TN.  

- HS TH qua MXH Facebook có thái độ hợp tác, chủ động trong học tập ngày 

càng được thể hiện rõ ràng hơn, sự tự tin trong trình bày ý kiến trước tập thể của HS 

cũng được thể hiện ngày một rõ nét hơn. Như vậy, kết quả TNSP vòng 1 đã đáp ứng 

được mục tiêu TNSP của vòng này và đảm bảo cho vòng TNSP tiếp theo. 

4.5.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Sau khi kết thúc quá trình TNSP vòng 2, chúng tôi thu được các kết quả chủ 

yếu sau đây: 

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 

Chúng tôi tiến hành theo dõi quá trình TH của HS thông qua quan sát sự tương 

tác trong quá trình TH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Công cụ đánh giá 

NLTH của HS được sử dụng là các tiêu chí chất lượng của khung NLTH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook đã đề xuất (Bảng 2.2.). 

a) Chủ đề “Khám phá từ trường trái đất” (Chủ đề 2) 

Qua quá trình HS tham gia vào hoạt động học tập gặp mặt trên lớp vừa kết 

hợp với TH nhờ sự hỗ trợ của MXH Facebook. Tiến hành kiểm tra quá trình TH của 

HS qua việc theo dõi sự tương tác, chia sẻ thông tin và mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ, chúng tôi có những đánh giá bước đầu về NLTH của nhóm HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook như sau: 
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Bảng 4.4. Bảng đánh giá NLTH của các HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook sau 

khi TNSP chủ đề “Khám phá từ trường trái đất” 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 

Đánh giá 

NLTH 

N
.A

.1
. 

N
.A

.2
. 

N
.B

.3
. 

N
.B

.4
. 

N
.B

.5
. 

N
.C

.6
. 

N
.C

.7
. 

N
.C

.8
. 

N
.D

.9
. 

N
.D

.1
0

. 

HS1  3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 Khá 

HS2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 Khá 

HS3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 TB 

HS4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Yếu 

HS5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 TB 

HS6 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Yếu 

HS7 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 Khá 

HS8 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 TB 

HS9 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 Yếu 

HS10 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 TB 

HS11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 Khá 

HS12 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 Yếu 

Như vậy, với giờ TNSP đầu tiên, mức độ biểu hiện của nhóm HS có sự tiến bộ 

so với trước khi tiến hành TNSP nhưng chưa nổi trội. Tuy nhiên, HS đã biết thêm 

hình thức học tập mới bên cạnh hình thức học tập truyền thống. 

Chúng tôi phát phiếu điều tra về 12 HS cho 12 thành viên trong lớp, chúng tôi 

thu được kết quả như sau: 
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Bảng 4.5. Ý kiến nhận xét của các thành viên trong lớp 

Học sinh 
Số ý kiến trả lời của thành viên 

Rất tích cực Khá tích cực Bình thường Ít tham gia 

HS1  12 0 0 0 

HS2 9 3 0 0 

HS3 0 8 4 0 

HS4 0 0 3 9 

HS5 0 9 3 0 

HS6 0 0 5 7 

HS7 10 2 0 0 

HS8 0 9 3 0 

HS9 0 0 3 9 

HS10 4 8 0 0 

HS11 8 4 0 0 

HS12 0 0 4 8 

b) Chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” (Chủ đề 3) 

GV tiến hành chia nhóm học tập cho HS, tiến hành giao nhiệm vụ và triển 

khai nhiệm vụ học tập cho HS trực tiếp ngay trên trang MXH Facebook. 

Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy cả 12 HS đều tham gia nhóm MXH 

Facebook GV giao nhiệm vụ. Trong đó, HS1, HS2, HS7 và HS11 Xác định được 

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; Xác định rõ ràng các điều kiện học tập hiện 

tại nhưng chưa lựa chọn được cách học phù hợp thông qua việc tương tác trao đổi 

với GV trên nhóm MXH Facebook. HS10 thuần thục các chỉ số hành vi như tìm 

kiếm được biện pháp phù hợp khắc phục hiệu quả các sai sót trong việc làm các câu 

hỏi kiến thức có liên quan đến Thế năng đàn hồi, hạn chế và điều chỉnh hiệu quả 

cách học trong tình huống mới như tích cực tương tác với GV và các bạn. HS3, HS5 

và HS8 xác định mục tiêu học tập, lập và điều chỉnh kế hoạch học tập; thực hiện kế 

hoạch học tập thông qua việc trả lời các câu hỏi thuộc kiến thức; đánh giá KQHT 

tuy nhiên vẫn chưa tìm kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, phải nhờ vào sự 
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hỗ trợ của GV mới khắc phục được hạn chế này. Các HS còn lại là HS4, HS6, HS9 

và HS12 nhận định được các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết 

có liên quan như có thể hoàn thành khoảng 75% các câu hỏi có liên kiến thức, có 

thể tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet nhưng chưa biết cách trao đổi với GV, 

bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết, không nhận ra được sai sót, hạn chế của bản 

thân trong quá trình học tập. 

Bảng 4.6. Bảng đánh giá NLTH của nhóm HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

sau khi TNSP chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” 

Chỉ số 

hành vi 

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HS 

Đánh giá 

NLTH 

N
.A

.1
. 

N
.A

.2
. 

N
.B

.3
. 

N
.B

.4
. 

N
.B

.5
. 

N
.C

.6
. 

N
.C

.7
. 

N
.C

.8
. 

N
.D

.9
. 

N
.D

.1
0

. 

HS1  4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 Tốt 

HS2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 Tốt 

HS3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 Khá 

HS4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 TB 

HS5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 Khá 

HS6 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2  TB 

HS7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 Tốt 

HS8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 Khá 

HS9 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 TB 

HS10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 Tốt 

HS11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3  Tốt 

HS12 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 TB 

Chúng tôi phát phiếu điều tra về 12 HS cho 12 thành viên trong lớp, chúng tôi 

thu được kết quả như sau: 
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Bảng 4.7. Ý kiến nhận xét của các thành viên trong lớp 

Học sinh 
Số ý kiến trả lời của thành viên 

Rất tích cực Khá tích cực Bình thường Ít tham gia 

HS1  12 0 0 0 

HS2 11 1 0 0 

HS3 5 6 1 0 

HS4 1 3 7 1 

HS5 7 5 0 0 

HS6 2 4 6 0 

HS7 12 0 0 0 

HS8 3 8 1 0 

HS9 1 5 5 1 

HS10 9 3 0 0 

HS11 10 2 0 0 

HS12 1 4 6 1 

Qua quan sát và qua bảng số liệu trên chúng tôi nhận thấy 12 HS chúng tôi 

tiến hành theo dõi: Tính tích cực, tự lực của HS đã được nâng lên rõ rệt. 

Với việc nghiên cứu 12 trường hợp cụ thể trên, chúng tôi thấy rằng khi GV sử 

dụng các biện pháp nhằm bồi dưỡng NLTH của HS trong DH Vật lí với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook đã mang lại kết quả khá khả quan. HS1, HS2, HS7 và HS11 

trước khi TNSP được GV đánh giá NLTH ở mức Khá; Sau khi TNSP chủ đề 2, qua 

quan sát và qua điểm của các bài kiểm tra GV cho rằng em xứng đáng ở mức Tốt. 

Đáng khen là sự tiến bộ vượt trội của HS10 trước khi TNSP được GV đánh giá 

NLTH ở mức TB nhưng sau khi TNSP ở chủ đề 2, HS10 được đánh giá NLTH ở 

mức Tốt. HS3, HS5 và HS8 từ những HS có NLTH ở mức TB, GV đánh giá em đã 

có sự tiến bộ trong quá trình TH cũng như tinh thần thái độ học tập rất tốt, NLTH 

của HS3, HS5 và HS8 sau TNSP chủ đề 2 được đánh giá ở mức Khá. Được đánh 

giá có sự cố gắng và tiến bộ là các HS4, HS6, HS9 và HS12, các em là những HS 

chưa có mục tiêu học tập, không lập và điều chỉnh được kế hoạch học tập vì vậy các 

em không thể thực hiện được kế hoạch học tập, do đó NLTH của các em trước khi 
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TNSP được GV đánh giá ở mức Thấp thì sau TNSP chủ đề 2, NLTH của HS4, HS6, 

HS9 và HS12 đã nâng lên mức TB, kĩ năng sử dụng CNTT thì HS4, HS6, HS9 và 

HS12 đã tiến bộ hơn thông qua việc các em đã TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook. Như vậy khi tác động sư phạm một cách có chủ đích, các HS đều tiến bộ 

trong học tập môn Vật lí, NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook của các 

em đều đạt mức cao hơn so với trước khi TNSP. Điều này chứng tỏ bước đầu những 

biện pháp mà chúng tôi đưa ra có tính khả thi.  

4.5.2.2. Đánh giá định lượng thông qua các bài kiểm tra bằng phương pháp thống kê 

 Kết quả kiểm tra đầu vào về NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Bài kiểm tra đầu vào về NLTH của HS được thực hiện ngay đầu quá trình 

TNSP vòng 2, cho cả hai nhóm TN và ĐC, với cùng một đề kiểm tra. Nội dung kiến 

thức Vật lí của đề kiểm tra thuộc chương trình Vật lí 10 THPT, đề kiểm tra được 

thiết kế để kiểm tra về NLTH của HS ngay trước TNSP (Bảng 4.3). Kết quả điểm 

số bài kiểm tra đầu vào về NLTH của HS được thống kê như Bảng 4.8. dưới đây: 

Bảng 4.8. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu vào 

Nhóm Khối 
Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 
10 

77 0 0 0 2 4 9 8 26 18 8 2 

ĐC 78 0 0 0 0 4 11 6 27 20 7 3 

TN 
11 

155 0 0 0 3 6 16 27 35 43 20 5 

ĐC 154 0 0 0 0 1 40 12 37 32 25 7 

 Kết quả bài kiểm tra đầu ra về NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

Bài kiểm tra KQHT, bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook cuối đợt TNSP được thực hiện với nội dung kiến thức một số kiến thức Cơ 

học và Điện từ học Vật lí THPT qua chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” (Phụ lục 

7); “Khám phá từ trường trái đất” (Phụ lục 10); “Sự kỳ diệu của lực từ” (Phụ lục 13). 

Điểm của toàn bộ các bài kiểm tra được quy về thang điểm 10. Các bài kiểm tra này 

được thực hiện cho cả hai nhóm TN và ĐC, có cùng đáp án, thang điểm và cách đánh 

giá (Phụ lục 16, 18, 20). Kết quả của các bài kiểm tra đầu ra theo hướng bồi dưỡng 

NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook được trình bày ở các Bảng sau đây: 
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 Chủ đề “Xe bong bóng chuyển động” 

Bảng 4.9. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu ra chủ đề 1 

Nhóm Khối 
Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 10 77 0 0 0 0 2 7 11 29 17 6 5 

ĐC 10 78 0 0 0 0 2 5 25 21 18 4 3 

 - Các số liệu thu thập được từ kết quả các bài kiểm tra về NLTH ở đầu vào và 

đầu ra được thống kê ở các Bảng 4.10, 4.11, 4.12 dưới đây: 

Bảng 4.10. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu vào và bài kiểm 

tra đầu ra của chủ đề 1 

Bài 

kiểm tra 
Nhóm Khối 

Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 10 77 0 0 0 2 4 9 8 26 18 8 2 

ĐC 10 78 0 0 0 0 4 11 6 27 20 7 3 

Đầu ra 
TN 10 77 0 0 0 0 2 7 11 29 17 6 5 

ĐC 10 78 0 0 0 0 2 5 25 21 18 4 3 

Bảng 4.11. Bảng phân phối tần suất % HS đạt điểm xi kiểm tra chủ đề 1 

BKT Nhóm 
xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 2,6 5,19 11,69 10,39 33,77 23,38 10,39 2,6 

ĐC 0 0 0 0 5,13 14,1 7,69 34,62 25,64 8,97 3,85 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 2,6 9,09 14,29 37,66 22,08 7,79 6,49 

ĐC 0 0 0 0 2,56 6,41 32,05 26,92 23,08 5,13 3,85 

Bảng 4.12. Bảng phân phối tần suất lũy tích các bài kiểm tra chủ đề 1 

BKT Nhóm 
Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 2,6 7,79 19,47 29,86 63,63 87,01 97,4 100 

ĐC 0 0 0 0 5,13 19,23 26,92 61,54 87,18 96,15 100 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 2,6 11,69 25,98 63,64 85,72 93,51 100 

ĐC 0 0 0 0 2,56 8,97 41,02 67,94 91,02 96,15 100 
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Biểu đồ 4.1. Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích đầu vào 

 

 

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

 

 

Đồ thị 4.2. Đồ thị phân phối tần suất lũy tích đầu ra chủ đề 1 
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Bảng 4.13. Kết quả các thông số thống kê chủ đề 1 

Nhóm Khối 
Số 

HS 
 S V% m sp t X = m 

Đầu 

vào 

TN 
10 

77 6,92 1,54 22,25 0,02 
1,13 -0,5 

6,92 ± 0,02 

ĐC 78 7,04 1,45 20,6 0,02 7,04 ± 0,02 

Đầu 

ra 

TN 
10 

77 7,17 1,36 18,97 0,02 
1,15 1,18 

7,17 ±0,02 

ĐC 78 6,92 1,27 18,35 0,02 6,49 ± 0,02 

Nhận xét: Số HS đạt điểm từ 7 trở xuống của nhóm TN (63,64%) thấp hơn so với 

nhóm ĐC (67,94%), số HS đạt điểm từ 6 trở xuống của nhóm TN (25,98%) thấp 

hơn so với nhóm ĐC (41,02%). Điểm TB của nhóm TN (7,17) cao hơn so với 

nhóm ĐC (6,92). 

Kiểm định giả thiết thống kê 

Ở đầu vào: 

Tính được: S = 1,13 và |t| = 0,5. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 và 

bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. So sánh t với tα cho thấy, t < tα nên 

sự khác nhau giữa XTN và XĐC là không có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H0 và 

bác bỏ giả thiết H1. Điều đó cho phép kết luận NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook của cả hai nhóm TN và ĐC ngay trước TNSP là tương đương nhau. 

Ở đầu ra: 

Tính được: S = 1,15 và t = 1,18. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 

và bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. 

Kết quả tính toán t và so sánh t với tα, cho thấy: |t|  t nên sự khác nhau giữa 

(XTN và XĐC) là có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H1 và bác bỏ giả thiết H0. 

Chứng tỏ, NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook của HS nhóm TN cao hơn so 

với nhóm ĐC. Như vậy, QTDH theo hướng phát NLTH cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Điều đó, cho phép khẳng định QTDH Vật lí theo quy trình bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Do đó, giả thuyết khoa học 

mà đề tài đã đề ra là đúng đắn. 

X X
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 Chủ đề “Khám phá từ trường trái đất” (Chủ đề 2) 

Bảng 4.14. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu vào 

Nhóm Khối 
Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 11 155 0 0 0 3 6 16 27 35 43 20 5 

ĐC 11 154 0 0 0 0 1 40 12 37 32 25 7 

- Các số liệu thu thập được từ kết quả các bài kiểm tra về NLTH ở đầu vào 

và đầu ra được thống kê ở các Bảng 4.15, 4.16, 4.17 dưới đây: 

Bảng 4.15. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu ra chủ đề 2 

Nhóm Khối 
Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 11 155 0 0 0 0 3 11 28 41 43 21 8 

ĐC 11 154 0 0 0 0 5 32 25 33 31 22 6 

Bảng 4.16. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu vào và bài kiểm 

tra đầu ra của chủ đề 2 

Bài 

kiểm tra 
Nhóm Khối 

Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 11 155 0 0 0 3 6 16 27 35 43 20 5 

ĐC 11 154 0 0 0 0 1 40 12 37 32 25 7 

Đầu ra 
TN 11 155 0 0 0 0 3 11 28 41 43 21 8 

ĐC 11 154 0 0 0 0 5 32 25 33 31 22 6 

Bảng 4.17. Bảng phân phối tần suất % HS đạt điểm xi kiểm tra chủ đề 2 

BKT Nhóm 
xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 1,94 3,87 10,32 17,42 22,58 27,74 12,9 3,23 

ĐC 0 0 0 0 0,65 25,97 7,79 24,03 20,78 16,23 4,55 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 1,94 7,1 18,06 26,45 27,74 13,55 5,16 

ĐC 0 0 0 0 3,25 20,78 16,23 21,42 20,13 14,29 3,9 
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Bảng 4.18. Bảng phân phối tần suất lũy tích các bài kiểm tra chủ đề 2 

BKT Nhóm 
Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 1,94 5,81 16,13 33,55 56,13 83,87 96,77 100 

ĐC 0 0 0 0 0,65 26,62 34,41 58,44 79,22 95,45 100 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 1,94 9,04 27,1 53,55 81,29 94,84 100 

ĐC 0 0 0 0 3,25 24,03 40,26 61,68 81,81 96,1 100 

 

Biểu đồ 4.3. Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích đầu vào khối 11 

 

Biểu đồ 4.4. Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích đầu ra chủ đề 2 
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Đồ thị 4.3. Đồ thị phân phối tần suất lũy tích đầu vào 

 

Đồ thị 4.4. Đồ thị phân phối tần suất lũy tích đầu ra chủ đề 2 

 

Bảng 4.19. Kết quả các thông số thống kê chủ đề 2 

Nhóm Khối 
Số 

HS 
 S V% m sp t X = m 

Đầu 

vào 

TN 
11 

155 7,06 1,53 21,67 0,01 
0,95 0,06 

7,06 ± 0,01 

ĐC 154 7,05 1,57 22,27 0,01 7,05 ± 0,01 

Đầu 

ra 

TN 
11 

155 7,32 1,35 18,44 0,01 
0,75 2,35 

7,32 ± 0,01 

ĐC 154 6,93 1,56 22,51 0,01 6,93 ± 0,01 
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 Nhận xét: Số HS đạt điểm từ 7 trở xuống của nhóm TN (53,55%) thấp hơn 

so với nhóm ĐC (61,68%), số HS đạt điểm từ 6 trở xuống của nhóm TN (27,1%) 

thấp hơn so với nhóm ĐC (40,26%). Điểm TB của nhóm TN (7,32) cao hơn so 

với nhóm ĐC (6,93). 

 Kiểm định giả thiết thống kê 

Ở đầu vào: 

Tính được: S = 0,95 và t = 0,06. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 và 

bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. So sánh t với tα cho thấy, t < tα nên 

sự khác nhau giữa XTN và XĐC là không có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H0 và 

bác bỏ giả thiết H1. Điều đó cho phép kết luận NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook của cả hai nhóm TN và ĐC ngay trước TNSP là tương đương nhau. 

Ở đầu ra: 

Tính được: S = 0,75 và t = 2,35. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 

và bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. 

Kết quả tính toán t và so sánh t với tα, cho thấy: |t|  t nên sự khác nhau giữa 

(XTN và XĐC) là có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H1 và bác bỏ giả thiết H0. 

Chứng tỏ, NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook của HS nhóm TN cao hơn so 

với nhóm ĐC. Như vậy, QTDH theo hướng phát NLTH cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Điều đó, cho phép khẳng định QTDH Vật lí theo quy trình bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Do đó, giả thuyết khoa học 

mà đề tài đã đề ra là đúng đắn.  

 Chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” (Chủ đề 3) 

- Các số liệu thu thập được từ kết quả các bài kiểm tra về NLTH ở đầu ra 

được thống kê ở các Bảng 4.20, 4.21, 4.22 dưới đây: 

Bảng 4.20. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu ra chủ đề 3 

Nhóm Khối 
Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 11 155 0 0 0 0 1 27 29 35 38 19 6 

ĐC 11 154 0 0 0 0 7 38 39 33 23 11 3 
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Bảng 4.21. Bảng phân phối tần suất tổng hợp của bài kiểm tra đầu vào và bài kiểm 

tra đầu ra của chủ đề 3 

Bài 

kiểm tra 
Nhóm Khối 

Tổng 

số HS 

xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 11 155 0 0 0 3 6 16 27 35 43 20 5 

ĐC 11 154 0 0 0 0 1 40 12 37 32 25 7 

Đầu ra 
TN 11 155 0 0 0 0 1 21 29 35 38 25 6 

ĐC 11 154 0 0 0 0 7 22 28 39 34 20 4 

Bảng 4.22. Bảng phân phối tần suất % HS đạt điểm xi kiểm tra chủ đề 3 

BKT Nhóm 
xi (Điểm số) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 1,94 3,87 10,32 17,42 22,58 27,74 12,9 3,23 

ĐC 0 0 0 0 0,65 25,97 7,79 24,03 20,78 16,23 4,55 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 0,65 13,55 18,71 22,57 24,52 16,13 3,87 

ĐC 0 0 0 0 4,55 14,29 18,18 25,32 22,08 12,98 2,6 

Bảng 4.23. Bảng phân phối tần suất lũy tích các bài kiểm tra chủ đề 3 

BKT Nhóm 
Số % HS đạt điểm xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đầu 

vào 

TN 0 0 0 1,94 5,81 16,13 33,55 56,13 83,87 96,77 100 

ĐC 0 0 0 0 0,65 26,62 34,41 58,44 79,22 95,45 100 

Đầu 

ra 

TN 0 0 0 0 0,65 14,2 32,91 55,48 80 96,13 100 

ĐC 0 0 0 0 4,55 18,84 37,02 62,34 84,42 97,4 100 

Biểu đồ 4.5. Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích đầu ra chủ đề 3 
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Đồ thị 4.5. Đồ thị phân phối tần suất lũy tích đầu ra chủ đề 3 

 

Bảng 4.24. Kết quả các thông số thống kê chủ đề 3 

Nhóm Khối 
Số 

HS 
 S V% m sp t X = m 

Đầu 

vào 

TN 
11 

155 7,06 1,53 21,67 0,01 
0,95 0,06 

7,06 ± 0,01 

ĐC 154 7,05 1,57 22,27 0,01 7,05 ± 0,01 

Đầu 

ra 

TN 
11 

155 7,21 1,41 19,56 0,01 
0,92 1,59 

7,21 ± 0,01 

ĐC 154 6,95 1,47 21,15 0,01 6,95 ± 0,01 

 Nhận xét: Số HS đạt điểm từ 7 trở xuống của nhóm TN (55,48%) thấp hơn 

so với nhóm ĐC (62,34%), số HS đạt điểm từ 6 trở xuống của nhóm TN 

(32,91%) thấp hơn so với nhóm ĐC (37,02%). Điểm TB của nhóm TN (7,21) cao 

hơn so với nhóm ĐC (6,95). 

 Kiểm định giả thiết thống kê 

Ở đầu vào: 

Tính được: S = 0,95 và t = 0,06. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 và 

bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. So sánh t với tα cho thấy, t < tα nên 

sự khác nhau giữa XTN và XĐC là không có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H0 và 

bác bỏ giả thiết H1. Điều đó cho phép kết luận NLTH của HS với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook của cả hai nhóm TN và ĐC ngay trước TNSP là tương đương nhau. 
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Ở đầu ra: 

Tính được: S = 0,92 và t = 1,59. Tra bảng Students với mức ý nghĩa α = 0,05 

và bậc tự do f = nTN +nĐC - 2 = 307, ta có tα = 1,96. 

Kết quả tính toán t và so sánh t với tα, cho thấy: |t|  t nên sự khác nhau giữa 

(XTN và XĐC) là có ý nghĩa. Do đó, chấp nhận giả thiết H1 và bác bỏ giả thiết H0. 

Chứng tỏ, NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook của HS nhóm TN cao hơn so 

với nhóm ĐC. Như vậy, QTDH theo hướng phát NLTH cho HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. Điều đó, cho phép khẳng định QTDH Vật lí theo quy trình bồi 

dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook. Do đó, giả thuyết khoa học 

mà đề tài đã đề ra là đúng đắn. 

4.5.3. Nhận xét chung 

Từ những kết quả trên, có thể nhận xét như sau: 

Ở bài kiểm tra đầu vào, kết quả điểm TB của nhóm TN và của nhóm ĐC khác 

nhau không nhiều, đồ thị phân phối tần suất lũy tích của cả hai nhóm gần nhau. 

Chứng tỏ, số HS đạt điểm số xi của nhóm TN và nhóm ĐC chênh lệch không nhiều. 

Tức là, mẫu TNSP được chọn khác nhau không nhiều. 

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 lí 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 lí ở trường THPT 

mà đề tài đề xuất là hoàn toàn khả thi. 
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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 lí 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 lí 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. 

- 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 lí 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 lí 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: NL nhận thức vấn đề TH; NL lập kế 

hoạch TH; NL thực hiện các kế hoạch TH; NL tự đánh giá. 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. 
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 - 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. 

 - 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 bài thuộc một số kiến thức Cơ học và 

Điện từ học Vật lí THPT. 

- Đề tài đã tìm hiểu chương trình Vật lí 10, đặc biệt làm rõ đặc điểm của một 

số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT theo hướng TH, tự nghiên cứu của 

đề tài với sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Kết hợp đặc điểm của một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

với quy trình bồi dưỡng NLTH cho HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook, đề tài đã 
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đề xuất phương án dạy cho 03 chủ đề thuộc một số kiến thức 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, tiến bộ và hoàn thiện hơn. Từ đó, KQHT môn Vật lí 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 lí 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 lí 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 lí 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. 
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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 lí.  
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P2 

PHỤ LỤC 1. PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH 

 

Xin chào các em!  

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang thực hiện đề tài “Bồi dưỡng 

năng lực tự học của học sinh một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

với sự hỗ trợ của Mạng xã hội”. Để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài 

chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các em trả lời phiếu khảo sát dưới 

đây. Những ý kiến đóng góp của các em sẽ vô cùng có giá trị cho đề tài. Những 

thông tin của các em chỉ với mục đích sử dụng cho nghiên cứu khoa học. Chúng tôi 

xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em.  

Hướng dẫn: Với mỗi nhận định dưới đây về bản thân, các em hãy cho biết mức 

độ đồng ý của mình và đánh dấu (X) vào mức độ mà các em cho là phù hợp nhất: 

1: Hoàn toàn không đúng 2: Đôi khi đúng 3: Hoàn toàn đúng 

 

Kí 

hiệu 

Nhận định 1 2 3 

S.1 Nội dung về TH    

S.1.1 
Thời gian dành cho hoạt động TH TB mỗi ngày từ 1 giờ trở 

lên. 

   

S.1.2 
TH là quá trình chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, tích cực 

hỏi thầy cô, bạn bè khi không hiểu bài. 

   

S.1.3 TH vì thầy cô yêu cầu, vì sự quản lý, ép buộc của gia đình.    

S.1.4 TH vì muốn có KQHT tốt.    

S.1.5 
TH bằng cách kết hợp nghe giảng, ghi chép kết hợp với việc sử 

dụng SGK và TLTK. 

   

S.1.6 
TH bằng cách tự tìm tòi, tìm hiểu qua Internet và trao đổi, chia 

sẻ qua MXH. 

   

S.1.7 TH theo hình thức thành lập “nhóm” học tập.    
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S.1.8 TH “một mình” với sự hỗ trợ của các phương tiện, dụng cụ học tập.    

S.2 Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH     

S.2.1 

Sử dụng các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc nhở bản thân 

trong không gian học tập (khẩu hiệu, giấy khen, ảnh chụp trong 

các thời khắc thành công, …) 

   

S.2.2 
Môi trường lớp học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động 

TH của HS. 

   

S.2.3 
Thường không tập trung trong học tập, bị chi phối bởi các tác 

động xung quanh. 

   

S.3 Thái độ, xúc cảm động cơ, hứng thú, ý chí học tập    

S.3.1 Có thái độ tích cực, tự giác trong học tập.    

S.3.2 
Hứng thú với những kết quả thu được từ việc tự nghiên cứu, tự 

tìm hiểu trong quá trình học tập. 

   

S.3.3 
Ham học hỏi, tự giác trong học tập, thích khám phá những điều 

mới lạ. 

   

S.3.4 
Tập trung tối đa thời gian vào những mục tiêu quan trọng nhất 

và tránh lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng. 

   

S.4 MXH Facebook    

S.4.1 
Thường xuyên lên MXH Facebook nhằm mục đích giải trí, hiếm 

khi tìm kiếm, trao đổi và tải thông tin phục vụ cho việc học tập. 

   

S.4.2 

Thường xuyên trao đổi với GV qua MXH Facebook về những 

nội dung còn vướng mắc hoặc tự mình quan sát, đo đạc, điều 

tra, nghiên cứu. 

   

S.4.3 

MXH Facebook là phương tiện liên kết các thành viên trên 

mạng Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau nhằm 

tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau; không phân 

biệt vị trí địa lý, giới tính, độ tuổi và thời gian. 

   

S.4.4 
MXH Facebook là nơi để tôi và nhóm học tập có thể thực hiện 

các nhiệm vụ về STEM trong các chủ đề học tập của giáo viên. 
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S.4.5 
Lo ngại sử dụng MXH Facebook không hợp lý sẽ ảnh hưởng 

không tốt đến KQHT. 

   

S.4.6 

CMHS ủng hộ con mình sử dụng MXH Facebook phục vụ vào 

việc học tập và có định hướng tích cực cho việc bồi dưỡng các 

NL học tập của HS. 

   

S.4.7 
MXH Facebook dễ sử dụng, dễ tương tác và đạt hiệu quả cao 

trong học tập. 

   

S.4.8 

MXH Facebook có vai trò quan trọng trong việc kết nối, giao 

lưu, trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với 

nhau, hoặc giữa GV với HS và ngược lại một cách dễ dàng. 

   

S.5 Xây dựng kế hoạch TH    

S.5.1 
Luôn xác định những mục tiêu trong học tập và sắp xếp chúng 

theo thứ tự ưu tiên. 

   

S.5.2 
Thực hiện các công việc học tập đúng nội dung và thời hạn 

theo kế hoạch TH đề ra. 

   

S.5.3 
Tôi tự kiểm tra để đánh giá hiệu suất, chất lượng công việc, 

mức độ nắm vững kiến thức và sự tiến bộ của thân. 

   

S.5.4 
Thực hiện các nhiệm vụ học tập tùy vào ý thích, ít khi dựa vào 

kế hoạch học tập. 

   

S.6 Phương tiện và các công cụ hỗ trợ TH    

S.6.1 

Ngoài thông tin từ các tài liệu GV yêu cầu đọc (SGK, sách 

tham khảo, …), tham khảo thêm thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau trên MXH Facebook để phục vụ cho việc học.  

   

S.6.2 
Muốn học tập hiệu quả cần phải có các công cụ và phương tiện 

học tập hỗ trợ. 

   

S.6.3 

Chấp nhận kết quả có sẵn trong SGK, ít khi kiểm chứng bằng 

các dụng cụ học tập hoặc ít khi sử dụng các phương tiện học 

tập để tìm hiểu kiến thức mới. 

   

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của em! 
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PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA HỌC SINH 

 

1. Nội dung về TH (S1) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.1.1 20,9 94 28,7 129 50,4 227 

S.1.2 14,9 67 32,2 145 52,9 238 

S.1.3 63,8 287 22,9 103 13,3 60 

S.1.4 6,9 31 30 135 63,1 284 

S.1.5 5,3 24 33,5 151 61,2 275 

S.1.6 18,2 82 27,8 125 54,0 243 

S.1.7 15,3 69 31,8 143 52,9 238 

S.1.8 17,3 78 32,4 146 50,3 226 

 

2. Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH (S2) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.2.1 15,1 68 26,9 121 58,0 261 

S.2.2 11,3 51 25,3 114 63,4 285 

S.2.3 9,5 43 38,9 175 51,6 232 

 

3. Thái độ, xúc cảm động cơ, hứng thú, ý chí học tập của HS (S3) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.3.1 20,2 91 29,1 131 50,7 228 

S.3.2 5,8 26 38,4 173 55,8 251 

S.3.3 12 54 30,7 138 57,3 258 

S.3.4 16,9 76 22,9 103 60,2 271 
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4. MXH Facebook (S.4) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.4.1 32,2 145 4,7 21 63,1 284 

S.4.2 62,2 280 5,5 25 32,3 145 

S.4.3 2,7 12 16,9 76 80,4 362 

S.4.4 17,5 79 31,8 143 50,7 228 

S.4.5 23,8 107 28,9 130 47,3 213 

S.4.6 18,4 83 20,2 91 61,4 276 

S.4.7 19,3 87 22,9 103 57,8 260 

S.4.8 16,4 74 30 135 53,6 241 

5. Xây dựng kế hoạch TH (S5) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.5.1 25,5 115 32,4 146 42,1 189 

S.5.2 28,2 127 32,9 148 38,9 175 

S.5.3 51,3 231 26 117 22,7 102 

S.5.4 54 243 25,1 113 20,9 94 

6. Phương tiện và các công cụ hỗ trợ TH (S6) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số HS % Số HS % Số HS 

S.6.1 14,2 64 29,8 134 56,0 252 

S.6.2 16,2 73 28,7 129 55,1 248 

S.6.3 52,6 237 25,8 116 21,6 97 
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PHỤ LỤC 3. PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN 

 

Kính chào Qúy Thầy/Cô!  

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang thực hiện đề tài “Bồi dưỡng 

năng lực tự học của học sinh một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

với sự hỗ trợ của Mạng xã hội”. Để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài 

chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Thầy/Cô trả lời phiếu khảo sát 

dưới 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 (X) vào mức độ mà Thầy/Cô cho là phù hợp 

nhất: 

1: Hoàn toàn không đúng 2: Đôi khi đúng 3: Hoàn toàn đúng 

 

Kí 

hiệu 

Nhận định 1 2 3 

G.1 Nội dung về TH     

G.1.1 
HS có xu hướng yêu thích hình thức TH vì giúp cho các em chủ động 

tìm ra kiến thức mới với sự hỗ trợ của các phương tiện học tập. 

   

G.1.2 
TH là quá trình HS chủ động học tập ở nhà để bổ sung kiến thức      

trên lớp. 

   

G.1.3 
TH là quá trình chủ động, độc lập nhận thức trên lớp, tích cực hỏi 

thầy cô, bạn bè khi không hiểu bài. 

   

G.1.4 
TH làm cho HS có tâm lý hoan man, nội dung thiếu chuẩn sát, mất 

thời gian. 

   

G.1.5 HS TH vì có sự ép buộc của người khác.    

G.1.6 TH còn rất hạn chế vì phương tiện và dụng cụ học tập chưa đáp ứng.    

G.1.7 Thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nhiệm vụ TH cho HS.    

G.1.8 HS chưa có kĩ năng TH.    
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G.2 Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH     

G.2.1 Môi trường lớp học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động TH của HS    

G.2.2 

Sử dụng các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc nhở trong không gian 

học tập (khẩu hiệu, giấy khen, ảnh chụp trong các thời khắc thành 

công, …) sẽ khích thích các hoạt động TH. 

   

G.2.3 
HS không tập trung trong học tập khi bị chi phối bởi các tác động của 

môi trường xung quanh. 

   

G.3 Yếu tố ảnh hưởng đến việc TH của HS    

G.3.1 
Phải đổi mới phương pháp DH theo hướng tích cực để phù hợp với 

đặc thù của bộ môn. 

   

G.3.2 
Yêu cầu của xã hội, gia đình, GV, nhu cầu và phương pháp học tập 

của mỗi cá nhân HS. 

   

G.3.3 Mục tiêu môn học, đặc trưng kiến thức môn học, phương tiện TH.    

G.4 Động cơ, hứng thú, học tập của HS    

G.4.1 Hứng thú học tập vì sự yêu thích môn học của HS.    

G.4.2 TH tập từ sự thúc ép của gia đình.    

G.4.3 Học tập do GV giao nhiệm vụ và sợ điểm số thấp.    

G.4.4 
Động cơ học tập là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của 

TH của HS.  

   

G.5 MXH Facebook    

G.5.1 
HS thường xuyên lên MXH Facebook nhằm mục đích giải trí, hiếm 

khi tìm kiếm, trao đổi và tải thông tin phục vụ cho việc học tập.  

   

G.5.2 
Thường xuyên hỗ trợ cho HS qua MXH Facebook về những nội dung 

còn vướng mắc trong hoạt động TH, tự nghiên cứu. 

   

G.5.3 

MXH Facebook là phương tiện liên kết các thành viên trên mạng 

Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau nhằm tìm kiếm, 

chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau; không phân biệt vị trí địa lý, 

giới tính, độ tuổi và thời gian. 

   

G.5.4 
HS mất quá nhiều thời gian sử dụng trang MXH Facebook cho việc 

giải trí sẽ ảnh hưởng không tốt đến KQHT. 
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G.5.5 
CMHS ủng hộ HS sử dụng MXH Facebook phục vụ vào việc học tập 

và có định hướng tích cực cho việc bồi dưỡng các NL học tập. 

   

G.5.6 
Các lớp đang trực tiếp giảng dạy đều tạo nhóm học tập với sự hỗ trợ 

của trang MXH Facebook nhằm hướng dẫn HS TH tốt hơn.  

   

G.5.7 

MXH Facebook có vai trò quan trọng trong việc kết nối, giao lưu, 

trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với nhau, hoặc 

giữa GV với HS và ngược lại một cách dễ dàng. 

   

G.6 GV hỗ trợ cho HS trong TH    

G.6.1 
Định hướng cho HS xác định những mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ của 

kế hoạch TH. 

   

G.6.2 
Hướng dẫn HS kiểm tra để đánh giá hiệu suất, chất lượng công việc, 

mức độ nắm vững kiến thức. 

   

G.6.3 Thỉnh thoảng hướng dẫn HS về phương pháp và các kĩ năng học tập.    

G.6.4 
Thường xuyên cung cấp các tài liệu hướng dẫn học tập và học tập TH 

cho HS nghiên cứu. 

   

G.6.5 
HS học tập hiệu quả, khi GV hướng dẫn sử dụng các công cụ và 

phương tiện học tập hỗ trợ. 

   

 

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô! 
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PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA GIÁO VIÊN 

 

1. Ý kiến GV về nội dung về TH (G1) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.1.1 7,0 06 26,7 23 66,3 57 

G.1.2 9,3 08 37,2 32 53,5 46 

G.1.3 8,1 07 18,6 16 83,3 63 

G.1.4 75,6 65 13,9 12 10,5 09 

G.1.5 44,2 38 31,4 27 24,4 21 

G.1.6 47,7 41 37,2 32 15,1 13 

G.1.7 22,1 19 26,7 23 51,2 44 

G.1.8 43,0 37 32,5 28 24,5 21 

2. Ý kiến GV về môi trường tác động đến hoạt động TH (G2) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.2.1 7,0 06 20,9 18 72,1 62 

G.2.2 4,6 04 10,5 09 84,9 73 

G.2.3 9,3 08 23,2 20 67,5 58 

3. Ý kiến GV về các yếu tố ảnh hưởng đến việc TH của HS (G3) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.3.1 12,8 11 25,6 22 61,6 53 

G.3.2 7,0 06 27,9 24 65,1 56 

G.3.3 5,8 05 22,1 19 72,0 62 
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4. Ý kiến của GV về động cơ, hứng thú, học tập của HS (G4) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.4.1 13,9 12 24,4 21 61,7 53 

G.4.2 51,2 44 27,9 24 20,9 18 

G.4.3 14,0 12,0 21,0 18 65,0 56 

G.4.4 3,5 03 24,4 21 72,1 62 

5. Ý kiến của GV về MXH Facebook (G5) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.5.1 19,7 17 23,2 20 57,1 49 

G.5.2 17,4 15 22,1 19 60,5 52 

G.5.3 9,3 08 24,4 21 66,3 57 

G.5.4 7,0 06 20,9 18 72,1 62 

G.5.5 16,3 14 22,1 19 61,6 53 

G.5.6 20,9 18 26,7 23 53,4 45 

G.5.7 17,4 15 23,2 20 59,4 51 

6. Ý kiến GV về việc hỗ trợ cho HS trong TH (G6) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% Số GV % Số GV % Số GV 

G.6.1 7,0 06 30,2 26 62,8 54 

G.6.2 9,3 08 31,4 27 59,4 51 

G.6.3 65,1 56 20,9 18 14,0 12 

G.6.4 3,5 03 14,0 12 82,5 71 

G.6.5 8,1 07 12,8 11 79,1 68 

 

  



 

P12 

PHỤ LỤC 5. PHIẾU KHẢO SÁT CHA MẸ HỌC SINH 

 

Kính chào Anh/Chị!  

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang thực hiện đề tài “Bồi dưỡng 

năng lực tự học của học sinh một số kiến thức Cơ học và Điện từ học Vật lí THPT 

với sự hỗ trợ của Mạng xã hội”. Để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài 

chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Anh/Chị trả lời phiếu khảo sát 

dưới đây. Những ý kiến đóng góp của Anh/Chị sẽ vô cùng có giá trị cho đề tài. 

Những thông tin của Quý Anh/Chị chỉ với mục đích sử dụng cho nghiên cứu khoa 

học. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị.  

Hướng dẫn: Với mỗi nhận định dưới đây về bản thân, Anh/Chị hãy cho biết mức 

độ đồng ý của mình và đánh dấu (X) vào mức độ mà Anh/Chị cho là phù hợp nhất: 

1: Hoàn toàn không đúng 2: Đôi khi đúng 3: Hoàn toàn đúng 

    

Kí hiệu Nhận định 1 2 3 

C.1 Nội dung về TH     

C.1.1 
Hoạt động TH ảnh hưởng rất tích cực đến KQHT của con 

anh/chị. 

   

C.1.2 
Anh/chị luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ con mình TH ở 

nhà một cách tốt nhất. 

   

C.1.3 

Khi con anh/chị có nội dung thắc mắc cần tham khảo, không 

biết sẽ liện hệ những ai để được hỗ trợ, đặc biệt là các vấn đề 

về MXH trong TH. 

   

C.1.4 
Luôn động viên và khuyến khích con anh/chị xây dựng thời 

gian biểu TH cho phù hợp. 

   

C.1.5 
GV là người định hướng hỗ trợ cho con anh/chị biết cách TH 

tốt nhất. 

   

C.1.6 TH có vai trò quan trọng và cần thiết cho con anh/chị.     

C.1.7 
Con anh/chị ít khi tự giác trong học tập, thường được sự nhắc 

nhở của người khác. 
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C.1.8 
Không nhất thiết phải TH vì các nội dung học tập đã có sẵn 

trong SGK và các tài liệu được trang bị cho con anh/chị. 

   

C.2 MXH Facebook     

C.2.1 
MXH Facebook sẽ giúp CMHS và GV sẽ có mối liên lạc chặt 

chẽ để quản lý và giáo dục con anh/chị học tập tốt hơn. 

   

C.2.2 
MXH Facebook là phương tiện hữu ích nhằm hỗ trợ con 

anh/chị thực hiện các hoạt động TH. 

   

C.2.3 
MXH Facebook sẽ khiến con anh/chị mất nhiều thời gian và 

ảnh hưởng không tốt đến KQHT. 

   

C.2.4 
Mỗi ngày con anh/chị sử dụng MXH Facebook vào việc học 

tập khoảng dưới 1 giờ. 

   

C.2.5 
Con anh/chị học tập đạt kết quả cao là nhờ vào sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

   

C.2.6 

Luôn e ngại MXH Facebook sẽ phức tạp: khó tạo tài khoản, 

khó đăng nhập hoặc bị khóa tài khoản sẽ cản trở đến việc TH 

của con anh/chị. 

   

C.2.7 
Anh/chị e ngại con mình sử dụng MXH Facebook không hợp 

lý sẽ ảnh hưởng không tốt đến KQHT. 

   

C.2.8 

MXH Facebook có vai trò quan trọng trong việc kết nối, giao 

lưu, trao đổi nội dung, phương pháp học tập giữa các HS với 

nhau, hoặc giữa GV với HS và ngược lại một cách dễ dàng. 

   

C.2.9 

Theo anh/chị phương pháp dạy và học truyền thống sẽ mang 

lại hiệu quả cao hơn là học tập qua các trang MXH 

Facebook. 

   

C.2.10 

MXH Facebook có các tính năng và công cụ giúp cho người 

sử dụng có thể trao đổi thông tin, chia sẻ hình ảnh và bình 

luận … một cách đơn giản và tiện lợi. 

   

C.2.11 
Theo anh/chị thì học tập chỉ trong khuôn khổ của lớp học sẽ 

không hiệu quả bằng học tập qua các MXH Facebook. 
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C.3 Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH     

C.3.1 
Môi trường lớp học, thầy cô, bạn bè tốt sẽ thúc đẩy hoạt động 

TH của con anh/chị. 

   

C.3.2 

Sử dụng các yếu tố tích cực để khích lệ, nhắc nhở con 

anh/chị trong không gian học tập (khẩu hiệu, giấy khen, ảnh 

chụp trong các thời khắc thành công, …) sẽ khích thích các 

hoạt động TH. 

   

C.3.3 
Con anh/chị sẽ không tập trung trong học tập khi bị chi phối 

bởi các tác động của môi trường xung quanh. 

   

C.3.4 
Con anh/chị học tập là do sự nhắc nhở của gia đình, GV và 

bạn bè. 

   

C.3.5 
Vai trò quản lý của Cha mẹ trong học tập của con anh/chị sẽ 

quyết định KQHT. 

   

C.3.6 

Con anh/chị luôn thiết lập, sắp xếp không gian học tập cá 

nhân khoa học, phù hợp với phong cách của bản thân (địa 

điểm, đồ đạc, bài trí, ánh sáng, âm thanh, …) 

   

C.4 Động cơ, ý thức học tập của HS    

C.4.1 
Con anh/chị hứng thú học tập vì hướng tới ngành nghề yêu 

thích trong tương lai. 

   

C.4.2 Con anh/chị TH tập từ sự thúc ép của gia đình.    

C.4.3 

Con anh/chị thường xuyên trao đổi với Anh/chị về mua các 

trang thiết bị học tập, đặc biệt là trang bị các thiết bị phục vụ 

cho việc sử dụng MXH.  

   

C.4.4 Con anh/chị học tập vì sợ điểm số thấp.    

C.4.5 

Hiếm khi con anh/chị trao đổi với Anh/chị về việc mua các 

trang thiết bị học tập, chưa quan tâm trang bị các thiết bị 

phục vụ cho việc sử dụng MXH. 

   

 

Trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị! 
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PHỤ LỤC 6. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA CHA MẸ HỌC SINH 

 

1. Nội dung về TH (C1) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% 
Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 

C.1.1 18,9 85 22,7 102 58,4 263 

C.1.2 9,3 42 18,0 81 72,7 327 

C.1.3 8,4 38 31,8 143 59,8 269 

C.1.4 19,1 86 26,9 121 54,0 243 

C.1.5 2,9 13 11,5 52 85,6 385 

C.1.6 10,7 48 24,0 108 65,4 294 

C.1.7 59,8 269 23,3 105 16,9 76 

C.1.8 57,3 258 30,9 139 11,8 53 

2. MXH Facebook (C2) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% 
Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 

C.2.1 15,5 70 22,4 101 62,1 279 

C.2.2 15,3 69 25,1 113 59,6 268 

C.2.3 23,5 106 28,4 128 48,1 216 

C.2.4 22,9 103 26,4 119 50,7 228 

C.2.5 18,9 85 29,5 133 51,6 232 

C.2.6 21,8 98 30,7 138 47,5 214 

C.2.7 12,4 56 23,8 107 63,8 287 

C.2.8 15,8 71 24,4 110 59,8 269 

C.2.9 23,1 104 28,9 130 48,0 216 

C.2.10 14,9 67 27,8 125 57,3 258 

C.2.11 17,3 78 24,2 109 58,5 263 
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3. Các yếu tố về môi trường tác động đến hoạt động TH (C3) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% 
Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 

C.3.1 9,3 42 18,7 84 72,0 324 

C.3.2 18,4 83 24,0 108 57,6 259 

C.3.3 10,4 47 37,1 167 52,5 236 

C.3.4 54,7 246 28,0 126 17,3 78 

C.3.5 14,4 65 26,9 121 58,7 264 

C.3.6 12,0 54 25,1 113 62,9 283 

 

4. Động cơ, ý thức học tập của HS (C4) 

Nội dung 

điều tra 

Số ý kiến trả lời 

1 2 3 

% 
Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 
% 

Số 

CMHS 

C.4.1 5,1 23 34,0 153 60,9 274 

C.4.2 70,9 319 18,9 85 10,2 46 

C.4.3 12,4 56 24,2 109 63,4 285 

C.4.4 9,1 41 18,2 82 72,7 327 

C.4.5 61,3 276 25,8 116 12,9 58 
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PHỤ LỤC 7. BÀI SOẠN KIẾN THỨC VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 

CHỦ ĐỀ: XE BONG BÓNG CHUYỂN ĐỘNG 

I. Mục tiêu dạy học 

1. Kiến thức 

- Phát biểu được định nghĩa động lượng, đơn vị đo của động lượng.  (1) 

- Phát biểu và viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng. Nắm 

được nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực. 

(2)  

- Phát biểu được định nghĩa, viết biểu thức tổng quát công của một lực. Nêu 

được ý nghĩa của công âm. 

(3) 

- Nêu được khái niệm, viết được biểu thức tính công suất. Ý nghĩa công 

suất. 

(4)  

- Nêu được khái niệm, viết được biểu thức tính động năng, thế năng, cơ 

năng. Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng. 

(5) 

2. Kĩ năng 

- Nêu được các phương án thực hiện thí nghiệm kiểm chứng về chuyển 

động bằng phản lực với xe bong bóng chuyển động. 

(6) 

- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm 

mềm, chuyển động bằng phản lực. 

(7)  

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp thông qua tương tác với GV và bạn bè (8) 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT trong TH, tự tham khảo tài liệu  (9)  

- Rèn luyện kĩ năng tương tác qua MXH Facebook (10) 

3. Thái độ 

- Trung thực trong nghiên cứu nội dung của vấn đề (11) 

- Hứng thú với vấn đề mới, các hoạt động sáng tạo trong TH (12)  

- Có ý thức quản lý thời gian và nội dung thực hiện các nhiệm vụ (13) 

- Nghiêm túc, tích cực tương tác để hoàn thành mục tiêu  (14)  

4. Định hướng năng lực hình thành 

4.1. Năng lực chung 

- NLTH  (15) 

+ Xác định yếu tố nội lực của HS với sự thích ứng nội dung bài học  (15-1) 
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+ Xác định những yếu ngoại lực tác động đến hoạt động TH (15-2) 

+ Lập, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch học tập  (15-3) 

+ Đánh giá, điều chỉnh việc học  (15-4) 

- NL hợp tác  (16)  

- NL giải quyết vấn đề  (17) 

4.2. Năng lực đặc thù 

- NL tin học   (18) 

- NL tính toán  (19)  

- NL chuyên biệt môn Vật lí  (20) 

+ Nhận thức vật lí  (20-1)  

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí (20-2) 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (20-3) 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức các định luật bảo toàn và tập trung 

nhấn mạnh phần chuyển động bằng phản lực.  

(21) 

- Tình huống chế tạo xe bong bóng chuyển động (22)  

- Trang MXH Facebook: Lập nhóm học tập cho HS; giao nhiệm vụ cho HS 

qua trang MXH Facebook, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung của chủ 

đề học tập. 

(23) 

- Sau mỗi ngày, GV kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HS và sự tương 

tác của HS qua trang MXH Facebook. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, GV 

nhắc HS làm bài kịp tiến độ hoặc định hướng cho HS nội dung còn vướng mắc, 

qua hoạt động này giúp GV đánh giá về mức độ hoàn thành và kĩ năng thực 

hiện nhiệm vụ của HS. Trước giờ lên lớp, GV đăng nhập vào trang MXH 

Facebook xem những vướng mắc của HS cần GV giải đáp trên trên lớp. 

(24)  

2. Chuẩn bị của học sinh  

- Tự ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức đã học ở cấp THCS và qua các 

bài học của chương các định luật bảo toàn và yếu tố cốt lõi là chuyển động 

bằng phản lực của Vật lý 10 cấp THPT. 

(25) 
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- Tham gia nhóm MXH Facebook học tập, tương tác thử với GV và bạn bè.  (26)  

- TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: Chuẩn bị những nội 

dung cần trao đổi, thắc mắc để được GV giải đáp. Tương tác với bạn bè 

về các nội dung của chuyển động bằng phản lực và một số ứng dụng vào 

đời sống.  

(27) 

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 động tự học 

Tổ chức định hướng giao 

nhiệm vụ học tập cho HS  

DH gặp trực tiếp TH trên lớp 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 1  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 2  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 3  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

Tổ chức báo cáo sản phẩm 

qua hoạt động TH với sự 

hỗ trợ của MXH 

Facebook  

Học tập trên lớp TH trên lớp 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS (45 phút)  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Chuẩn bị các câu hỏi, tình huống cần 

giải quyết, … để giao nhiệm vụ cho HS:  

+ Nhiệm vụ 1: Trả lời các câu hỏi của 

giáo viên. (PL.1) 

- Quan sát và ghi nhận các nhiệm vụ GV 

giao để thực hiện các hoạt động TH.  
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+ Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống 

về “xe bong bóng chuyển động”  

+ Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản 

phẩm của hoạt động TH. 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Định hướng cho HS thực hiện các hoạt 

động TH. 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Tương tác thử nghiệm trên nhóm MXH 

Facebook và chuyển giao nhiệm vụ TH 

cho HS vào nhóm MXH Facebook. 

(Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

 

 

 

 

 

- Quan sát, lắng nghe. Có ý kiến, câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ được giao nếu 

chưa rõ. 

- Tương tác thử với GV và bạn bè qua 

nhóm MXH Facebook 

 (Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 

(….Phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng 

mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. 

 Đọc SGK và tìm hiểu thêm các thông 

tin trên mạng XH để trả lời các câu hỏi 

của PL1 

  - Chuyển động bằng phản lực là chuyển 

động của vật tự tạo ra phản lực bằng 

cách phóng về một hướng một phần của 

chính nó, phần còn lại chuyển động theo 

hướng ngược lại.  

  - Động cơ nhiệt là động cơ tạo ra lực 

đẩy theo nguyên lý phản lực, trong đó, 

có sự biến đổi thế năng nhiên liệu 

thành động năng dòng phản lực của môi 

chất làm việc.  

    Như vậy, ĐCPL hoạt động theo 

nguyên lý của định luật ba Newton 
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  - Động cơ tên lửa là động cơ phản 

lực trong đó động cơ tên lửa (ĐCTL) là 

một loại máy nhiệt mà nguồn năng 

lượng dự trữ được biến đổi thành động 

năng của dòng môi chất làm việc, dòng 

môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ 

lớn sẽ tạo thành lực đẩy. 

   - … 

  

Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 (….Phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng 

mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook. 

- Hệ thống các kiến thức thông qua hoạt 

động 2 và tự tìm hiểu thêm về ứng dụng 

của chuyển động bằng phản lực trong 

thực tế đời sống qua tương tác với các 

bạn qua MXH Facebook, zalo, ...  

   + Công nghệ biến động cơ phản lực 

lai tên lửa đẩy thành hiện thực. 

 

   + Loài sứa và mực cũng bơi trong 

nước dựa vào chuyển động bằng 

phản lực. 
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Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 (….Phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook và 

gợi ý cho HS: 

+ Phân công nhóm trưởng điều hành 

các hoạt động viết báo cáo; 

+ Sử dụng powerpoint làm bài trình 

chiếu sản phẩm; 

+ Sử dụng phiếu đánh giá trong các 

hoạt động của quá trình TH. 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

+ Góp ý về hình thức bài báo cáo; 

+ Gợi ý về nội dung nào cần đưa vào 

bài trình chiếu, cũng như nội dung nào 

không nên đưa vào bài trình chiếu. 

- HS tương tác với các bạn qua MXH 

Facebook để bàn luận về cách viết bài báo 

báo powerpoint. 

+ Thống nhất các nội dung kiến thức của 

nhóm đã tìm hiểu trong quá trình TH; 

+ Phân công nhiệm vụ của các thành viên 

thực hiện trong ngày báo cáo. 

- HS tương tác với GV qua MXH 

Facebook để được hỗ trợ về cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH. 

- HS tự hoàn thành bộ hồ sơ TH: Đáp án 

của các câu hỏi ở nhiệm vụ 1, bài 

powerpoit thuyết trình về ý tưởng tạo ra 

xe bong bóng chuyển động. 

+ Nhóm trưởng tổ chức họp nhóm và thực 

hiện bài powerpoint báo cáo; 

+ Các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhóm 

trưởng hoàn thành hồ sơ học tập. 
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Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook (….Phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Chuẩn bị máy chiếu, laptop,.... 

 

 

- Yêu cầu các nhóm lên báo cáo sản 

phẩm theo phân công. 

 

 

- Nhận xét, đánh giá các sản phẩm của 

từng nhóm báo cáo. 

 

- Hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm 

của chủ đề “xe bong bóng chuyển động” 

- Chuẩn bị bài báo cáo sản phẩm của 

nhóm và thiết kế bàn ghế trong phòng báo 

cáo trước ngày báo 01 ngày. 

- Tiến hành báo cáo sản phẩm. 

- Góp ý bài báo cáo của các nhóm khác. 

- Ghi nhận những góp ý từ nhóm khác đối 

với báo cáo của nhóm mình. 

- Ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ 

giáo viên để hoàn thành bài báo cáo sản 

phẩm của nhóm mình. 

- Ghi nhận kiến thức trọng tâm. 

IV- Dự kiến nội dung ghi bảng 

CHỦ ĐỀ: XE BONG BÓNG CHUYỂN ĐỘNG 

1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 

  - Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v  là đại 

lượng xác định bởi công thức .p m v  

  - Động lượng của hệ cô lập là đại lượng không đổi. 

     Biểu thức: Nếu hệ có 2 vật:  
1 1 2 2 1 1 2 2

' 'm v m v m v m v   

2. Chuyển động bằng phản lực 

  Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của vật tự tạo ra phản lực bằng cách 

phóng về một hướng một phần của chính nó, phần còn lại chuyển động theo hướng 

ngược lại.  

3. Công. Công suất 

  - Khi lực không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một 

đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực đó góc α thì công thực hiện bởi lực đó 

được tính theo công thức:  

          A = F.s.cosα 

F
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  - Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian  

          

4. Động năng. Thế năng 

  - Động năng là dạng năng lượng vật có được khi nó đang chuyển động 

         21
W .

2
d m v  

  - Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và 

vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường 

          
W zt mg

 

5. Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng. 

  - Tổng động năng và thế năng của một vật gọi là cơ năng  

     
   (J) 

  - Nếu vật chỉ chịu tác dụng của lực thế thì cơ năng của vật được bảo toàn 

 

      
= hằng số 

 

      
= hằng số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
P

t


dW W Wt 

21
W W W . . .

2
d t m v m g z   

2 21 1
W W W . .

2 2
d t m v k x   
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN  

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC 
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PHỤ LỤC 8. CÂU HỎI KIẾN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 

Câu hỏi Nội dung 

1 Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng 

2 Khi nào động lượng của một hệ vật biến thiên. 

3 Hệ cô lập là gì? 

4 Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. 

5 Chuyển động bằng phản lực là gì? Cho ví dụ 

6 Động cơ tên lửa là gì? 

7 Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm. 

8 
Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu ý nghĩa 

vật lí của công suất. 

9 Nêu định nghĩa và công thức tính động năng. 

10 Khi nào động năng của vật biến thiên? 

11 Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường. 

12 Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng đàn hồi. 

13 Viết công thức tính cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường. 

14 Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 

15 Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng 
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PHỤ LỤC 9. TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN THỨC 

CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 

Câu 1: Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng 

- Định nghĩa: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận 

tốc v  là đại lượng xác định bởi công thức .p m v  

- Ý nghĩa: Động lượng là đại lượng đặc trưng cho sự truyền tương tác giữa các 

vật. 

Câu 2: Khi nào động lượng của một hệ vật biến thiên. 

Khi lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian hữu hạn thì có 

thể gây ra biến thiên động lượng của vật. 

Câu 3:Hệ cô lập là gì? 

Hệ cô lập là hệ chỉ có các vật trong hệ tương tác với nhau (gọi là nội lực) các nội 

lực trực đối nhau từng đôi một. Trong hệ cô lập không có các ngoại lực tác dụng 

lên hệ hoặc có ngoại lực thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. 

Câu 4: Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. 

Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. 

1 2
p p const   

Câu 5: Chuyển động bằng phản lực là gì? Cho ví dụ 

Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của vật tự tạo ra phản lực bằng cách 

phóng về một hướng một phần của chính nó, phần còn lại chuyển động theo 

hướng ngược lại. 

Câu 6: Động cơ tên lửa là gì? 

Động cơ tên lửa là động cơ phản lực trong đó động cơ tên lửa (ĐCTL) là một 

loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của 

dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo 

thành lực đẩy. 

Câu 7: Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm. 

- Định nghĩa: Khi lực F  tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển rời 

một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực 



 

P29 

đó được tính theo công thức: A = F.s.cosα (J) 

- Ý nghĩa: Công âm cho biết lực F có tác dụng cản trở chuyển động. 

Câu 8: Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu ý nghĩa 

vật lí của công suất. 

- Định nghĩa: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời 

gian  

- Đơn vị: (W) 

 - Ý nghĩa vật lí của công suất: Khả năng thực hiện công nhanh hay chậm trong 

1 đơn vị thời gian. Công suất càng lớn, trong 1 đơn vị thời gian thực hiện được 

nhiều công hơn. 

Câu 9: Nêu định nghĩa và công thức tính động năng. 

- Định nghĩa: Động năng là dạng năng lượng vật có được khi nó đang chuyển 

động. 

- Công thức: 21
W .

2
d m v  

Câu 10: Khi nào động năng của vật biến thiên? 

Động năng của vật biến thiên khi lực tác dụng lên vật sinh công. 

Câu 11: Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường. 

- Định nghĩa: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác 

giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. 

- Ý nghĩa: Đặc trưng cho khả năng sinh công của trọng lực. 

Câu 12: Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng đàn hồi. 

- Định nghĩa: Thế năng đàn hồi là năng lượng của một vật khi chịu tác dụng của 

lực đàn hồi. 

- Ý nghĩa: đặc trưng cho khả năng sinh công của vật khi bị biến dạng đàn hồi 

      
 

Câu 13: Viết công thức tính cơ năng của vật chuyển động trong trọng 

trường. 

 21
W W W . . .

2
d t m v m g z   
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Câu 14: Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 

2 21 1
W . ( )

2 2
m v k l    

Câu 15: Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng 

Cơ năng của một vật chuyển động trong trường trọng lực được bảo toàn. 
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PHỤ LỤC 10. BÀI SOẠN KIẾN THỨC VỀ TỪ TRƯỜNG 

CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 

I. Mục tiêu dạy học (DH) 

1. Kiến thức 

- Biết được tồn tại, tác dụng và đặc điểm của Từ trường (1) 

- Sử dụng được KT phần Từ trường trả lời các câu hỏi ở (Phụ lục 8) (2)  

- Biết được tác dụng của Từ trường Trái đất (3) 

- Vận dụng KT của Từ trường giải thích giải thích một số hiện tượng trong 

đời sống tự nhiên 

(4)  

- Vận dụng ND Từ trường Trái đất giải thích Chim Nhạn di cư không lạc lối (5) 

2. Kĩ năng 

- Nêu được các phương án thực hiện thí nghiệm kiểm chứng về tác dụng của 

Từ trường và Từ trường Trái đất 

(6) 

- Vận dụng hợp lý các kiến thức để trả lời các câu có liên quan (7)  

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp thông qua tương tác với GV và bạn bè (8) 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT trong TH, tự tham khảo tài liệu  (9)  

- Rèn luyện kĩ năng tương tác qua MXH Facebook (10) 

3. Thái độ 

- Trung thực trong nghiên cứu nội dung của vấn đề (11) 

- Hứng thú với vấn đề mới, các hoạt động sáng tạo trong TH (12)  

- Có ý thức quản lý thời và nội dung thực hiện các nhiệm vụ (13) 

- Nghiêm túc, tích cực tương tác để hoàn thành mục tiêu  (14)  

4. Định hướng NL hình thành 

4.1. NL chung 

- NLTH  (15) 

+ Xác định yếu tố nội lực của HS với sự thích ứng nội dung bài học  (15-1) 

+ Xác định những yếu ngoại lực tác động đến hoạt động TH (15-2) 

+ Lập, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch học tập  (15-3) 

+ Đánh giá, điều chỉnh việc học  (15-4) 

- NL hợp tác  (16)  

- NL giải quyết vấn đề  (17) 



 

P32 

4.2. NL đặc thù 

- NL tin học   (18) 

- NL tính toán  (19)  

- NL chuyên biệt môn Vật lý  (20) 

+ Nhận thức Vật lý  (20-1)  

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lý (20-2) 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (20-3) 

II. Chuẩn bị của GV và HS 

1. Chuẩn bị của GV 

- Bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức phần Từ trường (Phụ lục 8)  (21) 

- Tình huống Chim Nhạn biển di cư không lạc lối (22)  

- Trang MXH Facebook: Lập nhóm học tập cho HS; giao nhiệm vụ cho HS 

qua trang MXH Facebook những, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung 

của chủ đề học tập 

(23) 

- Sau mỗi ngày, GV kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HS và sự 

tương tác của HS qua trang MXH Facebook. Nếu chưa hoàn thành nhiệm 

vụ, GV nhắc HS làm bài kịp tiến độ hoặc định hướng cho HS nội dung còn 

vướng mắc, qua hoạt động này giúp GV đánh giá về mức độ hoàn thành và 

kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của HS. Trước giờ lên lớp, GV đăng nhập vào 

trang MXH Facebook xem những vướng mắc của HS cần GV giải đáp trên 

trên lớp 

(24)  

2. Chuẩn bị của HS  

- Tự ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức đã học ở cấp THCS và qua các 

bài học của chương Từ trường Vật lý 11 cấp THPT 

(25) 

- Tham gia nhóm MXH Facebook học tập, tương tác thử với GV và bạn bè  (26)  

- TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: Chuẩn bị những nội 

dung cần trao đổi, thắc mắc để được GV giải đáp. Tương tác với bạn bè về 

các nội dung của Từ trường đã biết và một số ứng dụng vào đời sống  

(27) 
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III. Tiến trình tổ chức các hoạt động DH 

1. Mô tả hình thức DH và hoạt động TH các hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động Hình thức DH Hoạt động TH 

Tổ chức định hướng giao 

nhiệm vụ học tập cho HS  

DH gặp trực tiếp TH trên lớp 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 1  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 2  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 3  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

Tổ chức báo cáo sản phẩm 

qua hoạt động TH với sự 

hỗ trợ của MXH 

Facebook  

Học tập trên lớp TH trên lớp 

2. Tổ chức các hoạt động DH 

Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS (45 phút)  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Chuẩn bị các câu hỏi, tình huống cần 

giải quyết, … để giao nhiệm vụ cho HS:  

+ Nhiệm vụ 1: Trả lời các câu hỏi của 

GV. (PL.1) 

+ Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống 

về “Những cuộc di cư không lạc lối”  

+ Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản 

phẩm của hoạt động TH. 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Quan sát và ghi nhận các nhiệm vụ GV 

giao để thực hiện các hoạt động TH.  
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- Định hướng cho HS thực hiện các hoạt 

động TH. 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Tương tác thử nghiệm trên nhóm MXH 

Facebook và chuyển giao nhiệm vụ TH 

cho HS vào nhóm MXH Facebook. 

(Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

- Quan sát, lắng nghe. Có ý kiến, câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ được giao nếu 

chưa rõ. 

- Tương tác thử với GV và bạn bè qua 

nhóm MXH Facebook 

 (Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 (1 ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng 

mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. 

- Đọc SGK để có thể tự ghi nhận lại 

những kiến thức quan trọng: 

 + Nguồn gốc của từ trường Trái đất là ở 

trong lòng Trái đất. Trái đất được coi 

như một nam châm khổng lồ. 

 + Kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí 

không trùng nhau. Từ đó có thể biết 

được độ từ thiên và độ từ khuynh. 

  + Bão từ là sự biến đổi của từ trường 

Trái đất theo thời gian trên quy mô toàn 

cầu. 

  + … 

- Tham khảo tài liệu liên quan và các 

trang mạng, trao đổi ý kiến giữa các HS 

trong nhóm thông qua MXH Facebook 

để có thể trả lời các câu hỏi: 

 + Tại sao chúng ta phải quan tâm đến từ 

trường của Trái đất. 

 + Từ trường của Trái Đất có ảnh hưởng 

đến đời sống của con người và các sinh vật 

khác hay không ? 
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 + Bằng cách nào ta có thể khám phá 

được từ trường của Trái đất? 

 + …  

Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 (1 ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt 

động TH thông qua trang MXH 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp 

vướng mắc trong hoạt động TH với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

- Hệ thống các kiến thức thông qua hoạt động 

2 và tự tìm hiểu thêm về ứng dụng của từ 

trường Trái đất vào trong đời sống tự nhiên 

qua tương tác với các bạn qua MXH 

Facebook để giải thích cơ bản tình huống của 

GV như sau: 

  + Xung quanh Trái đất có từ trường (gọi là 

từ trường Trái đất) 

 

  + Cơ thể của các động vật (cá hồi, chim 

nhạn biển,…) có những bộ phận giúp chúng 

định hướng trong từ trường của Trái đất. 
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Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 (1 ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook và 

gợi ý cho HS: 

+ Phân công nhóm trưởng điều hành 

các hoạt động viết báo cáo; 

+ Sử dụng powerpoint làm bài trình 

chiếu sản phẩm; 

+ Sử dụng phiếu đánh giá trong các 

hoạt động của quá trình TH. 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH với 

sự hỗ trợ của MXH Facebook. 

+ Góp ý về hình thức bài báo cáo; 

+ Gợi ý về nội dung nào cần đưa vào 

bài trình chiếu, cũng như nội dung nào 

không nên đưa vào bài trình chiếu. 

- HS tương tác với các bạn qua MXH 

Facebook để bàn luận về cách viết bài báo 

báo powerpoint. 

+ Thống nhất các nội dung kiến thức của 

nhóm đã tìm hiểu trong quá trình TH; 

+ Phân công nhiệm vụ của các thành viên 

thực hiện trong ngày báo cáo. 

- HS tương tác với GV qua MXH 

Facebook để được hỗ trợ về cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH. 

- HS tự hoàn thành bộ hồ sơ TH: Đáp án 

của các câu hỏi ở nhiệm vụ 1, bài 

powerpoit thuyết trình giải thích tình 

huống ở nhiệm vụ 2 và các minh chứng có 

liên quan về hình ảnh, video, … 

+ Nhóm trưởng tổ chức họp nhóm và thực 

hiện bài powerpoint báo cáo; 

+ Các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhóm 

trưởng hoàn thành HsHT. 

Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook ( 45 Phút) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Chuẩn bị máy chiếu, laptop,.... 

 

 

- Yêu cầu các nhóm lên báo cáo sản 

phẩm theo phân công. 

 

- Chuẩn bị bài báo cáo sản phẩm của 

nhóm và thiết kế bàn ghế trong phòng báo 

cáo trước ngày báo 01 ngày. 

- Tiến hành báo cáo sản phẩm. 

- Góp ý bài báo cáo của các nhóm khác. 

- Ghi nhận những góp ý từ nhòm khác đối 
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- Nhận xét, đánh giá các sản phẩm của 

từng nhóm báo cáo. 

 

- Hệ thống hóa những kiến thức trọng 

tâm của chủ đề “khám phá từ trường 

Trái đất” 

với báo cáo của nhóm mình. 

- Ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ 

GV để hoàn thành bài báo cáo sản phẩm 

của nhóm mình. 

- Ghi nhận kiến thức trọng tâm. 

IV- Dự kiến nội dung trình bày sản phẩm 

CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 

1. Từ trường của Trái đất 

 - Xung quanh Trái đất tồn tại một từ trường gọi là từ trường Trái đất. 

 - Nguồn gốc của từ trường Trái đất là ở trong lòng Trái đất. Trái đất được coi như 

một nam châm khổng lồ. 

  (Các nhà khoa học biết rằng Trái Đất có được từ trường như ngày nay là do lõi 

sắt lỏng của Trái Đất đã chuyển thành thể rắn. Quá trình lõi này nguội đi và kết 

tinh làm cho phần sắt thể lỏng ở rìa lõi chuyển động, tạo ra dòng điện mạnh. Dòng 

điện này sinh ra một từ trường thoát ra ngoài vào không gian. Từ trường này được 

gọi là geodynamo, hay có thể tạm hiểu là năng lượng từ lòng đất). 

 - Các kinh tuyến từ không trùng với các kinh tuyến địa lí. Do đó các từ cực không 

trùng với các địa cực. 

2. Độ từ thiên. Độ từ khuynh 

2.1. Độ từ thiên 

  - Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí gọi là độ từ thiên (hay góc từ 

thiên). 

  - Kí hiệu là D. 

2.2. Độ từ khuynh 

  - Góc hợp bởi kim nam châm của la bàn từ khuynh và mặt phẳng nằm ngang gọi là 

độ từ khuynh (hay góc từ khuynh). 

  - Kí hiệu là I. 
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3. Bão từ 

3.1. Khái niệm bảo từ 

  - Các yếu tố của từ trường Trái đất (chẳng hạn cảm ứng từ, độ từ thiên, độ từ 

khuynh…) có những biến đổi theo thời gian. Những biến đổi này xảy ra hầu như 

cùng một lúc trên qui mô toàn cầu gọi là “bão từ” (còn gọi là bão địa từ). 

  - Trong những thời kì này thí kim la bàn sẽ dao động mạnh 

  - Có thể phân loại bão từ thành 2 loại là loại yếu và loại mạnh. 

3.2. Nguyên nhân gây ra bão từ 

  - Do dòng hạt mang điện phóng ra từ gió Mặt Trời tác dụng lên các đường cảm 

ứng từ của Trái Đất. 

  - Do có sự kết nối từ trường của Trái Đất với từ trường của Mặt Trời. 

4. Từ trường Trái đất đối với cuộc sống 

  - Từ trường Trái đất là tấm chắn bảo vệ Trái đất do các tia từ Mặt trời phát ra. 

  - Các nhà khoa học còn cho rằng từ trường của Trái đất có ảnh hưởng đến thời tiết 

và khí hậu. Nếu từ trường Trái đất giảm sẽ làm cho các cơn going, bão xảy ra 

thường xuyên hơn, mạnh hơn. 

  - Dựa vào từ trường Trái đất thì con người cũng như một số động vật có thể xác 

định được phương hướng để di chuyển. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 

 

CỰC TỪ - CỰC ĐỊA LÝ CỦA TRÁI ĐẤT 

 

 

 

 

ĐỘ TỪ THIÊN 
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ĐỘ TỪ KHUYNH 
 

 
 

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TỪ THIÊN-ĐỘ TỪ KHUYNH 
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CỰC TỪ - CỰC ĐỊA LÝ CỦA TRÁI ĐẤT 

 
 

BÃO TỪ 

 

TỪ CỰC NAM 

TỪ CỰC BẮC 
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PHỤ LỤC 11. CÂU HỎI KIẾN THỨC PHẦN TỪ TRƯỜNG 

Câu hỏi Nội dung 

1 Từ trường là gì? Ở đâu có từ trường? 

2 Từ trường của Trái đất được xuất hiện từ đâu? (Nguồn gốc ) 

3 Tại sao chúng ta phải quan tâm đến từ trường của Trái đất 

4 Bằng cách nào ta có thể khám phá được từ trường của Trái đất? 

5 
Từ trường của Trái Đất có ảnh hưởng đến đời sống của con người và các 

sinh vật khác hay không ? 

6 Tại sao Từ trường Trái đất lại quan trọng như vậy ? 

7 Kinh tuyến địa lí và kinh tuyến từ có trùng nhau hay không ? 

8 Độ từ thiên là gì ? Độ từ khuynh là gì ? 

9 Bão từ là gì ? Bão từ có liên quan đến hoạt động của Mặt Trời không ? 

10 Bão từ có ảnh hưởng đến các hoạt động của con người không ? 

11 
Tại sao dùng la bàn tang, ta không thể xác định được thành phần thẳng 

đứng của từ trường Trái Đất ? 

12 
Có thể dùng nguồn điện xoay chiều để tạo từ trường của cuộn dây trong la 

bàn tang được không ? Vì sao ? 
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PHỤ LỤC 12. TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN THỨC PHẦN TỪ TRƯỜNG 

Câu 1: Từ trường là gì? Ở đâu có từ trường ? 

 - Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động 

hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các mômen lưỡng cực 

từ như nam châm. 

- Từ trường tồn tại xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện, xung quanh Trái đất. 

Câu 2: Từ trường của Trái đất được xuất hiện từ đâu? (Nguồn gốc) 

  Nguồn gốc của từ trường Trái đất là ở trong lòng Trái đất. Trái đất được coi như 

một nam châm khổng lồ. 

Các nhà khoa học biết rằng Trái Đất có được từ trường như ngày nay là do lõi 

sắt lỏng của Trái Đất đã chuyển thành thể rắn. Quá trình lõi này nguội đi và kết 

tinh làm cho phần sắt thể lỏng ở rìa lõi chuyển động, tạo ra dòng điện mạnh. Dòng 

điện này sinh ra một từ trường thoát ra ngoài vào không gian. Từ trường này được 

gọi là geodynamo, hay có thể tạm hiểu là năng lượng từ lòng đất. 

Câu 3: Tại sao chúng ta phải quan tâm đến từ trường của Trái đất 

Từ trường của Trái Đất có tác dụng ngăn cản hầu hết gió Mặt trời, vì nó chứa 

các hạt tích điện khi thổi đến làm tước đi tầng ozone mà giúp bảo vệ Trái Đất khỏi 

bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời. Một cơ chế tước là không khí bị bẫy trong các 

bong bóng từ, và bị thổi tách ra bởi gió Mặt Trời. Các tính toán về sự mất mát của 

cacbon dioxide từ bầu khí quyển của sao Hỏa, kết quả từ tác động va chạm với các 

ion trong gió Mặt Trời, chỉ ra rằng sự tiêu tán của từ trường sao Hỏa đã làm mất gần 

hết bầu khí quyển của hành tinh này.  

Lĩnh vực nghiên cứu quá khứ của từ trường Trái Đất được biết đến là cổ địa 

từ. Lịch sử phân cực của từ trường Trái Đất được ghi lại trong đá mác ma núi lửa, 

và sự đảo ngược cực từ do đó có thể phát hiện được dựa trên các "vằn từ" tập trung 

vào các sống núi giữa đại dương nơi mà quá trình tách giãn đáy đại dương đang lan 

rộng, trong khi sự ổn định của cực địa từ giữa các lần đảo ngược cho phép các nhà 

phân tích cổ địa từ có thể biết được chuyển động của các lục địa trong quá khứ. Sự 

đảo ngược cũng là cơ sở cho nghiên cứu từ địa tầng (magnetostratigraphy), một 

cách để xác định tuổi của đá và trầm tích. Trường từ cũng làm từ hóa lớp vỏ Trái 



 

P44 

đất, và những dị thường từ có ứng dụng để tìm kiếm các quặng kim loại. Con người 

đã sử dụng la bàn để xác định phương hướng từ thế kỷ XI TCN và cho mục đích di 

chuyển từ thế kỷ XII. Mặc dù độ từ thiên thay đổi theo thời gian, nhưng sự di 

chuyển này rất chậm chạp làm cho một la bàn đơn giản vẫn hữu ích trong việc điều 

hướng. Khả năng cảm nhận từ (magnetoreception) ở các sinh vật khác nhau, từ một 

số loại vi khuẩn đến chim bồ câu, giúp chúng sử dụng từ trường của Trái Đất để 

định hướng và điều hướng. 

Câu 4: Bằng cách nào ta có thể khám phá được từ trường của Trái đất? 

Từ thượng cổ, con người đã biết đến từ trường Trái Đất và phát minh ra la bàn 

để định phương hướng.  

Vào năm 1600, nhà vật lý người Anh William Gilbert đã đưa ra giả thuyết Trái 

đất là một nam châm khổng lồ. Ông đã làm một quả cầu lớn bằng sắt nhiễm từ, gọi 

nó là "Trái Đất tí hon" và đặt các từ cực của nó ở các địa cực. Đưa la bàn lại gần 

Trái Đất tí hon ông thấy ngoài hai cực, còn ở mọi điểm trên quả cầu, kim la bàn đều 

chỉ hướng Nam Bắc. Hiện nay vẫn chưa có sự giải thích chi tiết và thỏa đáng về 

nguồn gốc từ tính của Trái đất.  

Câu 5: Từ trường của Trái Đất có ảnh hưởng đến đời sống của con người và các 

sinh vật khác hay không ? 

Từ trường của Trái Đất có tác dụng ngăn cản hầu hết gió Mặt trời, vì nó chứa các 

hạt tích điện khi thổi đến làm tước đi tầng ozone mà giúp bảo vệ Trái Đất khỏi bức 

xạ cực tím có hại từ Mặt Trời.  

Lĩnh vực nghiên cứu quá khứ của từ trường Trái Đất được biết đến là cổ địa từ. Sự 

đảo ngược cũng là cơ sở cho nghiên cứu từ địa tầng, một cách để xác định tuổi của 

đá và trầm tích.https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9 

Dng_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t - cite_note-9 

Trường từ cũng làm từ hóa lớp vỏ Trái đất, và những dị thường từ có ứng dụng để 

tìm kiếm các quặng kim loại. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tr%C3%A1

i_%C4%90%E1%BA%A5t - cite_note-10  

Để xác định phương hướng từ thế kỷ XI - TCN và cho mục đích di chuyển từ thế kỷ 
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XII. Mặc dù độ từ thiên thay đổi theo thời gian, nhưng sự di chuyển này rất chậm 

chạp làm cho một la bàn đơn giản vẫn hữu ích trong việc điều hướng.  

Khả năng cảm nhận từ ở các sinh vật khác nhau, từ một số loại vi khuẩn đến chim bồ 

câu, giúp chúng sử dụng từ trường của Trái Đất để định hướng và điều hướng. 

Câu 6: Tại sao Từ trường Trái đất lại quan trọng như vậy ? 

- Trường từ của trát đất có ảnh hưởng tới nhiều mặt của cuộc sống con người và nghiên 

cứu trường từ trái đất là một trong những ngành khoa học có lịch sử lâu dài nhất. 

- Từ trường là tấm chắn bảo vệ cho trái đất. Từ trường giảm đi thì ngày càng có 

nhiều tia cực tím đến bề mặt. 

- Các nhà khoa học cho rằng còn phải tính đến sự thay đổi thời tiết và khí hậu. 

Những cơn giông tố có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên hơn và mạnh hơn. Lốc xoáy, lũ 

lụt cùng các kỳ hạn hán sẽ trở thành thông lệ. 

- Đối với một số loài động vật thì từ trường rất quan trọng vì chúng sử dụng từ 

trường để định hướng. Kiến, chim di cư, rùa và cá mập có lẽ sẽ lạc hướng nếu 

không có từ trường. 

Câu 7: Kinh tuyến địa lí và kinh tuyến từ có trùng nhau hay không ? 

   Các kinh tuyến từ không trùng với các kinh tuyến địa lí. Do đó các từ cực không 

trùng với các địa cực. 

Câu 8: Độ từ thiên là gì ? Độ từ khuynh là gì ? 

  - Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí gọi là độ từ thiên (hay góc từ 

thiên), kí hiệu là D. 

  - Góc hợp bởi kim nam châm của la bàn từ khuynh và mặt phẳng nằm ngang gọi là 

độ từ khuynh (hay góc từ khuynh), kí hiệu là I. 

Câu 9: Bão từ là gì ? Bão từ có liên quan đến hoạt động của Mặt Trời không ? 

 - Các yếu tố của từ trường Trái đất (chẳng hạn cảm ứng từ, độ từ thiên, độ từ 

khuynh…) có những biến đổi theo thời gian. Những biến đổi này xảy ra hầu như 

cùng một lúc trên qui mô toàn cầu gọi là “bão từ” (còn gọi là bão địa từ). 

 - Người ta nhận thấy rằng những bão từ yếu thường không liên quan đến hoạt động 

của Mặt Trời vì các cơn bão từ loại này xảy ra thường xuyên, hầu như tháng nào 

cũng có vài cơn bão từ yếu. Nhưng những bão từ mạnh thường chỉ xảy ra khi có 

những hoạt động mạnh của Mặt Trời. 
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Câu 10: Bão từ có ảnh hưởng đến các hoạt động của con người không ? 

Bão từ ảnh hưởng của Bão từ đến sức khỏe con người. 

Bão từ hay còn gọi là bão địa từ trên Trái Đất là những thời kỳ mà kim la 

bàn dao động mạnh. Nguyên nhân gây ra bão từ là do dòng hạt mang điện phóng ra 

từ các vụ bùng nổ trên Mặt Trời (gió Mặt Trời) tác dụng lên các đường cảm ứng 

từ của Trái Đất. 

Theo nhiều nghiên cứu thì hiện nay các cơn bão từ xuất hiện nhiều hơn và 

mạnh hơn, điều này cho thấy rằng Mặt Trời đang ở vào thời kỳ hoạt động rất mạnh. 

Thời kỳ có bão từ là thời kỳ rất nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch bởi vì từ 

trường ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động của các cơ quan trong hệ tuần hoàn của 

con người. Ngoài ra, từ trường của Trái đất cũng giúp cho một số loài động vật thực 

hiện một số chức năng sống của chúng như là chức năng định hướng, do đó bão từ 

cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sống của các loài này. 

Bão từ, một hiện tượng thiên nhiên có nguồn gốc từ họat động của mặt trời, là 

một trong những hiểm họa to lớn mà con người đang phải đối mặt. Thông qua 

những nghiên cứu khoa học những tác động xấu của bão từ lên đến đời sống của 

con người đang dần hé lộ: Làm tăng nguy cơ tử vong cho những người bị bệnh tim 

mạch, cao huyết áp…, giết chết các phi hành gia làm việc ngoài không gian, phá 

hủy hệ thống điện và thông tin liên lạc, làm gián đọan những giao dịch kinh tế dẫn 

đến thất thóat tiền của… Bão từ hiện tại là một trong những vấn đề đang thu hút sự 

quan tâm của các nhà khoa học (không chỉ bởi những bí ẩn của nó mà còn bởi 

những ảnh hưởng, tác hại mà nó đã, đang và sẽ đe dọa nhiều đến Trái đất) .  

Thời kỳ có bão từ là thời kỳ rất nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch, bởi vì 

từ trường ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động của các cơ quan trong hệ tuần hoàn 

của con người. Những nghiên cứu tại Mỹ năm 1966 cho thấy: Khi có bão từ thì số 

lượng người chết vì tim mạch cao hơn 50% so với những ngày không có bão từ; số 

lượng người bị nhồi máu cơ tim tăng hơn 20%; nhiều người bình thường cũng cảm 

thấy mỏi mệt. Còn theo thống kê của các nhà khoa học Nga, khi có bão từ xảy ra, tỷ 

lệ tử vong của người mắc bệnh tim mạch tăng lên 30%. Khi hoạt động của địa từ 

trường mạnh, huyết áp tâm thu và nhất là huyết áp tâm trương của người khoẻ mạnh 
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và người bệnh tăng huyết áp đều tăng cao. Cùng với tần suất tăng lên của nhồi máu 

cơ tim, tăng huyết áp… thì nhiều bệnh nhân cũng phải nhập viện vì tai biến mạch 

máu não như đột quỵ, nhũn não. 

Bên cạnh đó thì bệnh nhân đau đầu kiểu đau nửa đầu cũng xuất hiện nhiều 

hơn. Đối với người khoẻ mạnh cũng có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, giảm trí 

nhớ, rối lọan cảm xúc… trong thời gian có bão từ. Đối với bệnh nhân tim mạch, 

trong những ngày có bão từ nên tránh hoạt động nhiều ngoài trời, nhất là những 

bệnh nhân đã được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Uống đủ nước trong ngày để 

tránh hiện tượng máu cô đặc vì máu cô đặc sẽ càng làm cho cục máu đông hình 

thành dễ dàng hơn. 

Bệnh nhân mắc các chứng trầm cảm: Cần được gia đình và người thân quan 

tâm, săn sóc nhiều hơn để có thể duy trì chất lượng cuộc sống ở mức cao trong 

những ngày thời tiết không tốt này. Người bình thường, nhất là những người cao 

tuổi khi thấy những biểu hiện bất thường như đau đầu, choáng váng, có cơn xỉu, 

ngất, đau ngực, giảm hoặc yếu vận động chân tay... cần đến khám và kiểm tra sức 

khoẻ tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm và điều trị kịp thời những bệnh lý tim mạch 

thường gặp trong thời gian bão từ. 

Câu 11: Tại sao dùng la bàn tang, ta không thể xác định được thành phần thẳng 

đứng của từ trường Trái Đất ? 

Vì BT (thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất)→ và BC (từ trường cuộn 

dây)→ cùng nằm trong cùng mặt phẳng của la bàn song song với mặt đất nằm 

ngang, do đó dùng la bàn tang, ta không thể xác định được thành phần thẳng đứng 

của Trái Đất. 

Câu 12: Có thể dùng nguồn điện xoay chiều để tạo từ trường của cuộn dây trong la 

bàn tang được không ? Vì sao ? 

Không! Bởi vì khi cho dòng điện xoay chiều vào thì trong cuộn dây sẽ xuất 

hiện hai vector cảm ứng từ tổng hợp cùng phương, ngược chiều, gần cùng độ lớn ở 

tâm vòng dây nên hầu như sẽ chẳng còn từ trường nữa. 
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PHỤ LỤC 13. BÀI SOẠN KIẾN THỨC VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

CHỦ ĐỀ: SỰ KỲ DIỆU CỦA LỰC TỪ 

I. Mục tiêu DH 

1. Kiến thức 

- Biết tác dụng của Từ trường lên khung dây dẫn mang dòng điện và hiện 

tượng cảm ứng điện từ. 

(1) 

- Biết được mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các đường sức 

từ nằm trong mặt phẳng khung. 

(2)  

- Hiểu được biểu thức mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các 

đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung. 

(3) 

- Sử dụng được KT phần Cảm ứng điện từ trả lời các câu hỏi ở PL.2 (4)  

- Vận dụng KT của Cảm ứng điện từ giải thích giải thích một số hiện tượng 

trong đời sống. 

(5) 

- Biết được cấu tạo và hoạt động của động cơ điện 1 chiều. (6) 

- Vận dụng ND Cảm ứng điện từ để tạo ra động cơ điện 1 chiều đơn giản. (7)  

2. Kĩ năng 

- Nêu được các phương án thực hiện thí nghiệm kiểm chứng về tác dụng của 

Từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện và phương án chế tạo ra động cơ 

điện 1 chiều đơn giản. 

(8) 

- Vận dụng hợp lý các kiến thức để trả lời các câu có liên quan  (9)  

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp thông qua tương tác với GV và bạn bè  (10) 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng CNTT để TH, tự tham khảo tài liệu  (11) 

- Rèn luyện kĩ năng tương tác qua MXH Facebook (12)  

- Rèn luyện kĩ năng về các thao tác kĩ thuật công nghệ. (13) 

3. Thái độ 

- Trung thực trong nghiên cứu nội dung của vấn đề   (14)  

- Hứng thú với vấn đề mới, các hoạt động sáng tạo trong TH  (15) 

- Có ý thức quản lý thời và nội dung thực hiện các nhiệm vụ  (16)  

- Nghiêm túc, tích cực tương tác để hoàn thành mục tiêu  (17) 

- Tính khoa học, chuẩn xác trong nghiên cứu và chế tạo ra sản phẩm (18) 
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4. Định hướng NL hình thành 

4.1. NL chung 

- NLTH  (19) 

+ Xác định yếu tố nội lực của HS với sự thích ứng nội dung bài học  (19-1) 

+ Xác định những yếu ngoại lực tác động đến hoạt động TH (19-2) 

+ Lập, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch học tập  (19-3) 

+ Đánh giá, điều chỉnh việc học  (19-4) 

- NL hợp tác  (20)  

- NL giải quyết vấn đề  (21) 

4.2. NL đặc thù 

- NL tin học   (22) 

- NL sử dụng MXH Facebook (23)  

- NL tính toán  (24) 

- NL thao tác kĩ thuật (25) 

- NL chuyên biệt môn Vật lý  (26) 

+ Nhận thức Vật lý  (26-1)  

+ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lý  (26-2) 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học  (26-3) 

II. Chuẩn bị của GV và HS 

1. Chuẩn bị của GV 

- Bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức phần Cảm ứng điện từ (PL.2)  (27) 

- Tình huống: vận dụng KT về hiện tượng cảm ứng điện từ vào khoa học kĩ 

thuật và đời sống. 

(28)  

- Trang MXH Facebook: Lập nhóm học tập cho HS; giao nhiệm vụ cho HS 

qua trang MXH Facebook những, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến nội dung 

của chủ đề học tập. 

(29) 

- Sau mỗi ngày, GV kiểm tra mức độ hoàn thành của HS và sự tương tác của 

HS qua trang MXH Facebook. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, GV nhắc HS 

làm bài kịp tiến độ hoặc định hướng cho HS nội dung còn vướng mắc, qua 

(30)  
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hoạt động này giúp GV đánh giá về mức độ hoàn thành và kĩ năng thực hiện 

nhiệm vụ của HS.  

Trước giờ lên lớp, GV đăng nhập vào trang MXH Facebook xem 

những vướng mắc của HS cần GV giải đáp trên trên lớp.  

2. Chuẩn bị của HS  

- Tự ôn tập nội dung liên quan đến kiến thức đã học ở cấp THCS và qua các 

bài học của chương Cảm ứng điện từ Vật lý 11 cấp THPT.  

(31) 

- Tham gia nhóm MXH Facebook học tập, tương tác thử với GV và bạn bè  (32)  

- TH, tự tham khảo phần kiến thức mà GV yêu cầu: Chuẩn bị những nội 

dung cần trao đổi, thắc mắc để được GV giải đáp. Tương tác với bạn bè về 

các nội dung của Hiện tượng cảm ứng điện từ đã biết và một số ứng dụng 

vào khoa học kĩ thuật và đời sống. 

(33) 

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động DH 

1. Mô tả hình thức DH và hoạt động TH các hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động Hình thức DH Hoạt động TH 

Tổ chức định hướng giao 

nhiệm vụ học tập cho HS  

DH gặp trực tiếp TH trên lớp 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 1  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 2  

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

HS thực hiện các hoạt 

động TH với nội dung của 

nhiệm vụ 3 (….Phút) 

DH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook 

Tổ chức báo cáo sản phẩm 

qua hoạt động TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook  

Học tập trên lớp TH trên lớp 

 



 

P51 

2. Tổ chức các hoạt động DH 

Hoạt động 1: Tổ chức định hướng giao nhiệm vụ học tập cho HS (….. phút)  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Chuẩn bị các câu hỏi, tình huống cần 

giải quyết, … để giao nhiệm vụ cho HS:  

+ Nhiệm vụ 1: Các câu hỏi liên quan 

đến nội dung phần “Cảm ứng điện từ”. 

+ Nhiệm vụ 2: Giải quyết tình huống 

vận dụng KT về hiện tượng cảm ứng 

điện từ vào khoa học kĩ thuật và đời 

sống. 

+ Nhiệm vụ 3: Thực hiện hồ sơ sản 

phẩm của hoạt động TH. 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Định hướng cho HS thực hiện các hoạt 

động TH theo yêu cầu của GV. Trả lời 

câu hỏi của HS (nếu có). 

(Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint) 

- Tương tác thử nghiệm trên nhóm MXH 

Facebook và chuyển giao nhiệm vụ TH 

cho HS vào nhóm MXH Facebook. 

(Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

- Quan sát và ghi nhận nhiệm vụ GV 

giao để thực hiện các hoạt động TH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát, lắng nghe. Có thể đặt câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ được giao nếu 

chưa rõ. 

 

- Tương tác thử với GV và bạn bè qua 

nhóm MXH Facebook 

 (Sử dụng điện thoại, laptop,…) 

Hoạt động 2: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 1 (01 

ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook 

 

 

 

- Xem lại SGK Vật lý 11 phổ thông để 

có thể tự ghi nhận lại những kiến thức cơ 

bản về từ trường, cảm ứng điện từ: 

 + Từ trường biến thiên sẽ dẫn đến từ 

thông biến thiên. Khi từ thông biến thiên 
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- Hỗ trợ HS các vấn đề còn gặp vướng 

mắc trong hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

thì trong mạch kín xuất hiện dòng điện 

cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng 

điện từ. 

 + Tương tác từ là tương tác giữa nam 

châm với nam châm; giữa dòng điện với 

dòng điện; giữa nam châm với dòng 

điện. 

 + Biểu thức tính momen ngẫu lực từ: 

    

 + … 

- Tham khảo tài liệu liên quan và các 

trang mạng, trao đổi ý kiến giữa các HS 

trong nhóm thông qua MXH Facebook 

để có thể trả lời các câu hỏi: 

 + Động cơ điện 1 chiều có cấu tạo và 

hoạt động như thế nào ? 

 + Để chế tạo ra máy phát điện, người ta 

dựa vào nguyên tắc nào? 

 + Tại sao khi cho dòng điện chạy vào 

quạt gió thì quạt quay được ? 

 + … 

Hoạt động 3: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 2 (2 ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Định hướng, gợi ý để các nhóm HS 

chọn giải quyết tình huống là tạo ra một 

động cơ điện 1 chiều đơn giản. 

 

- Tương tác với các nhóm thông qua 

trang MXH Facebook để tư vấn cho HS 

phương án chế tạo động cơ điện 1 chiều. 

- HS chọn ý tưởng là vận dụng kiến thức 

về cảm ứng điện từ ứng dụng trong khoa 

học và đời sống là tạo ra một động cơ 

điện 1 chiều đơn giản. 

- Các nhóm HS tương tác với GV qua 

MXH Facebook để lên phương án tiến 

hành chế tạo động cơ điện 1 chiều. 

 M IBSsin
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- Theo dõi trực tiếp các nhóm HS thực 

hiện lắp ráp chế tạo động cơ 1 chiều 

thông qua trang MXH Facebook để kịp 

thời tư vấn, hướng dẫn thêm cho HS. 

 

- Theo dõi trực tiếp các nhóm HS khâu 

hoàn thành sản phẩm thông qua trang 

MXH Facebook để kịp thời tư vấn, 

hướng dẫn HS khởi động động cơ. 

 

 

 

- Thông qua trang MXH Facebook quan 

sát trực tiếp hoạt động của động cơ để 

góp ý hoàn chỉnh cuối cùng sản phẩm. 

 

 

 - Chuẩn bị dụng cụ để chế tạo một động 

cơ điện 1 chiều gồm: pin 9V, nam châm, 

cuộn dây, dây dẫn điện, … 

- Trên cơ sở phương án tiến hành, dụng 

cụ thí nghiệm chuẩn bị sẵn các nhóm tiến 

hành lắp ráp theo sơ đồ thống nhất của 

nhóm cũng như sự tư vấn của GV hướng 

dẫn. 

- Sau khi hoàn thành sản phẩm, trước khi 

khởi động để chạy thử động cơ thì các 

nhóm tiến hành kiểm tra thật kĩ mạch 

điện, chú ý các mối nối mạch điện, tính 

an toàn của sản phẩm, … rồi tương tác 

trực tiếp với GV hướng dẫn để được tư 

vấn khởi động chạy thử. 

- Dựa vào hoạt động của động cơ sau khi 

chạy thử tiến hành rút kinh nghiệm, 

chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo sản 

phẩm. 

 



 

P54 

Hoạt động 4: HS thực hiện các hoạt động TH với nội dung của nhiệm vụ 3 (1 ngày) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Theo dõi HS thực hiện các hoạt động 

TH thông qua trang MXH Facebook 

 

- Hỗ trợ HS các vấn đề cách thức viết 

bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH với sự 

hỗ trợ của MXH Facebook. 

- HS tương tác với các bạn qua MXH 

Facebook để bàn luận về cách viết bài 

báo báo powerpoint. 

- HS tương tác với GV qua MXH 

Facebook để được hỗ trợ về cách thức 

viết bài báo và bộ hồ sơ sản phẩm TH. 

- HS tự hoàn thành bộ hồ sơ TH: Đáp án 

của các câu hỏi ở nhiệm vụ 1, bài 

powerpoit thuyết trình giải thích tình 

huống ở nhiệm vụ 2 và các minh chứng 

có liên quan về hình ảnh, video, … 

Hoạt động 5: Tổ chức báo cáo sản phẩm qua hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH 

Facebook (45Phút) 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Chuẩn bị máy chiếu, laptop,.... 

 

 

 

- Yêu cầu các nhóm lên báo cáo sản 

phẩm theo phân công. 

 

 

- Nhận xét, đánh giá các sản phẩm của 

từng nhóm báo cáo. 

 

- Trả lời những câu hỏi thắc mắc liên 

quan đến chủ đề: 

 + Câu 1:  

- Chuẩn bị bài báo cáo sản phẩm của 

nhóm. 

- Chuẩn bị thiết kế bàn ghế trong phòng 

báo cáo. 

- Tiến hành báo cáo sản phẩm. 

- Góp ý bài báo cáo của các nhóm khác. 

- Ghi nhận những góp ý từ nhóm khác 

đối với báo cáo của nhóm mình. 

- Ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ 

GV để hoàn thành bài báo cáo sản phẩm 

của nhóm mình. 

- Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến chủ 

đề:  

 + Câu 1: Động cơ điện 1 chiều có 
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 * Ưu điểm:  

  - Ưu điểm nổi bật động cơ điện 1 chiều 

là có moment mở máy lớn, do vậy kéo 

được tải nặng khi khởi động. 

  - Khả năng điều chỉnh tốc độ và quá tải 

tốt. 

  - Tiết kiệm điện năng 

  - Tuổi thọ lớn 

* Nhược điểm:  

  - Bộ phận cổ góp có cấu tạo phức tạp, 

đắt tiền nhưng thường hư hỏng trong quá 

trình vận hành nên cần bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên. 

  - Tia lửa điện phát sinh trên cổ góp và 

chổi than sẽ gây nguy hiểm trong môi 

trường dễ cháy nổ. 

  - Giá thành đắt, công suất không cao. 

 + Câu 2: Ứng dụng của động cơ điện 1 

chiều cũng rất đa dạng và hầu hết trong 

mọi lĩnh vực của đời sống. Trong tivi, 

trong đài FM, ổ đĩa DC, máy in- photo, 

máy công nghiệp, đặc biệt trong công 

nghiệp giao thông vận tải, và các thiết bị 

cần điều khiển tốc độ quay liên tục trong 

phạm vi lớn (vd: trong máy cán 

thép, máy công cụ lớn, đầu máy điện...) 

 + Câu 3: Khi chế tạo động cơ điện 1 

chiều thì cần chú ý đến những thông số 

kĩ thuật 

 - Tốc độ 

những ưu điểm, nhược điểm gì so với 

động cơ điện xoay chiều? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 + Câu 2: Trong đời sống thì động cơ 

điện 1 chiều được ứng dụng ở đâu? 

  

 

 

 

+ Câu 3: Khi chế tạo động cơ điện 1 

chiều thì cần chú ý đến những thông số 

kĩ thuật nào? 

  

 

+ câu 4: Về cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động thì điểm giống nhau và khác nhau 

giữa máy phát điện xoay chiều và máy 

phát điện 1 chiều là gì? 
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 - Công suất 

 - Điện áp 

 - Kiểu lắp: chân đế hay mặt bích 

 + Câu 4:  

  Giống nhau: Về cấu tạo thì cả 2 máy 

đều được cấu tạo từ 2 bộ phận chính 

(phần cảm và phần ứng). Về nguyên tắc 

hoạt động thì đều hoạt động dựa vào 

hiện tượng cảm ứng điện từ. 

  Khác nhau: Thứ nhất là máy phát điện 

một chiều sẽ sử dụng 2 vành khuyên để 

làm nhiệm vụ đảo chiều của dòng điện 

khi mà khung dây quay trong từ trường 

để đảm bảo dòng điện tạo ra khi đưa ra 

ngoài luôn là một chiều nhất định. Trong 

khi máy phát điện xoay chiều thì dòng 

điện tạo ra sẽ là 2 nửa chi kỳ nên + và – 

của máy phát điện sẽ không cần có vành 

khuyên làm nhiệm vụ đảo chiều mà chỉ 

cần vành tiếp điện để đưa điện ra ngoài 

mà thôi. 

   Thứ hai: Máy phát điện xoay chiều sử 

dụng nam châm điện còn máy phát điện 

một chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu. 

- Hệ thống hóa những kiến thức trọng 

tâm của chủ đề “Sự kỳ diệu của lực từ” 

 

 

 

 

 

 

 

- Ghi nhận kiến thức trọng tâm. 
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IV- Dự kiến nội dung trình bày sản phẩm 

1. Mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường 

 - Xung quanh dòng điện thì có từ trường → Dòng điện có thể sinh ra được 

từ trường. 

 - Ngược lại muốn từ trường sinh ra được dòng điện thì nhất thiết ta phải tạo ra một 

từ trường biến thiên 

 → Đây chính là mối liên hệ giữa điện và từ (cảm ứng điện từ) 

2. Từ thông 

  - Là đại lượng diễn tả số lượng đường sức từ xuyên qua một vòng dây kín (C) 

(diện tích vòng dây S) 

  - Từ thông qua 1 khung dây kín có N vòng: 

   Φ = NBScosα = NBScos( ); với  

3. Hiện tượng cảm ứng điện từ 

 - Khi có sự biến đổi của từ thông qua một mặt giới hạn bởi một mạch kín (ví dụ: 

khung dây kín có diện tích S) thì trong mạch kín xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

 - Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi có sự biến thiên 

từ thông qua mạch kín này được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

 - Trong hiện tượng cảm ứng điện từ có sự chuyển hóa từ cơ năng sang điện năng và 

ngược lại. 

4. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng bằng định luật Len – xơ 

 Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm 

ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch kín đó. 

5. Suất điện động cảm ứng 

  - Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng. Kí 

hiệu là ec 

  - Công thức ; với : tốc độ biến thiên của từ thông. 

  



2
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6. Hiện tượng tự cảm 

 - Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch kín có 

dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên 

cường độ dòng điện trong mạch 

 - Suất điện động tự cảm ; với : tốc độ biến thiên của cường độ 

dòng điện 

7. Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ trong cuộc sống 

7.1. Làm các thiết bị gia dụng 

 - Bếp từ 

 - Đèn huỳnh quang 

 - Quạt điện 

7.2. Trong công nghiệp 

 - Máy phát điện 

 - Tàu đệm từ 

7.3. Trong y học 

  Trong các thiết bị y tế tiên tiến. Điển hình như phương pháp điều trị tăng thân 

nhiệt cho bệnh ung thư, cấy ghép hay chụp cộng hưởng từ (MRI). 
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PHỤ LỤC 14. CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

Câu hỏi Nội dung 

1 
Từ trường thông qua hiện tượng nào để có thể làm phát sinh 

dòng điện? 

2 
Khi đưa nam châm lại gần dây dẫn mang dòng điện thì dây dẫn bị hút 

hoặc đẩy. Tại sao ? 

3 
Tại sao khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa khung dây, thì trong 

khung dây xuất hiện dòng điện ? 

4 Lực từ có tác dụng như thế nào lên khung dây có dòng điện ? 

5 

Khi mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác 

dụng lên khung có tạo thành ngẫu lực không ? nếu có thì mômen ngẫu 

lực bằng bao nhiêu? 

6 
Hãy viết biểu thức mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các 

đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung ? 

7 
Tại sao lực từ lại quan trọng như vậy? Lực từ có vai trò như thế nào 

trong cuộc sống của chúng ta ?  

8 
Bằng cách nào ta có thể khám phá được những điều kỳ diệu của 

lực từ? 

9 Để chế tạo ra máy phát điện, người ta dựa vào nguyên tắc nào? 

10 Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện 1 chiều ? 

11 
Phát minh ra động cơ điện thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh 

nhân loại như thế nào ? 

12 Tại sao khi cho dòng điện chạy vào quạt gió thì quạt quay được ? 
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PHỤ LỤC 15. TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

Câu 1: Từ trường thông qua hiện tượng nào để có thể làm phát sinh dòng điện? 

Từ trường thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ để có thể sinh ra dòng điện. 

Câu 2: Khi đưa nam châm lại gần dây dẫn mang dòng điện thì dây dẫn bị hút 

hoặc đẩy. Tại sao ? 

Do tương tác từ giữa nam châm và dây dẫn mang dòng điện.  

Câu 3: Tại sao khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa khung dây, thì trong 

khung dây xuất hiện dòng điện ? 

Tại vì khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa khung dây thì làm cho từ thông qua 

khung dây bị biến thiên nên trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng (hiện 

tượng cảm ứng điện từ). 

Câu 4: Lực từ có tác dụng như thế nào lên khung dây có dòng điện ? 

 - Lực từ tác dụng lên từng cạnh của khung 

 - Nếu đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung thì lực từ có tác dụng làm 

quay khung. 

 - Nếu đường sức từ vuông góc mặt phẳng của khung thì lực từ không có tác dụng 

làm quay khung. 

Câu 5: Khi mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác 

dụng lên khung có tạo thành ngẫu lực không? nếu có thì mômen ngẫu lực bằng 

bao nhiêu? 

 Khi mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên 

các cạnh của khung sẽ triệt tiêu lẫn nahu nên không tạo thành ngẫu lực. 

Câu 6: Hãy viết biểu thức mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các 

đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung ? 

   M IBS  

Câu 7: Tại sao lực từ lại quan trọng như vậy? Lực từ có vai trò như thế nào 

trong cuộc sống của chúng ta ?  

Lực từ được ứng dụng nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Từ trường được ứng 

dụng rất nhiều trong các lĩnh vực đời sống như: công nghiệp, thăm dò, thu phát tín 

hiệu, giao thông vậ tải, trong lĩnh vực y tế… 
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Nó giúp ta có một cuộc sống dễ dàng hơn với những phát minh từ lực từ. Chẳng 

hạn: Từ trường điều trị là một trong những phương pháp điều trị bệnh không cần 

thuốc. Nó có nhiều ưu điểm: không gây đau đớn cho người bệnh, không gây nhiễm 

bệnh viêm gan siêu vi trùng và AIDS.  

Tác dụng điều trị của từ trường 

– Chống viêm (nhiễm khuẩn và không nhiễm khuẩn). 

– Giảm phù nề. 

– Giảm đau. 

– Tăng tuần hoàn ngoại vi và điều chỉnh áp lực động mạch. 

– Điều hòa hoạt động thần kinh thực vật. 

– Giảm độ nhớt máu, hạn chế kết dính tiểu cầu. 

– Kích thích miễn dịch không đặc hiệu. 

– Hạn chế lắng đọng cholesterol, hạn chế hình thành sỏi. 

– Kích thích tân tạo vi mạch, tái tạo tổ chức. 

– Kích thích phát triển cal xương, hạn chế thưa xương. 

Một số thiết bị từ trường chữa bệnh hiện nay: 

- Máy tạo từ trường (dạng nam châm điện) 

- Nam châm vĩnh cửu chữa bệnh nhân tạo 

- Vật liệu từ sức khỏe: dây chuyền từ tính, cốc từ để uống nước, gậy từ… 

 Từ trường được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hiện nay như: 

- Máy điện quay: Đó chính là máy phát điện, động cơ điện hay 1 số loại máy 

móc tương tự chức năng. 

- Máy điện tĩnh: Chính là máy biến áp, tụ điện. 

- Các vật ứng dụng lực hút sắt của từ trường: Đó là nam châm điện trong các cần 

cẩu sắt thép, các cuộn dây rơ le, cuộn dây đóng mở các van điện tử. 

- Các dụng cụ đo đạc và thăm dò tín hiệu và phát tín hiệu dùng từ trường: Đó là 

micrô, loa, các bộ cảm biến đo độ rung, độ chấn động, còi điện, chuông báo. 

- Các ứng dụng sử dụng lực đẩy và lực cản của từ trường: Áp dụng đối với 

các vật chuyển động. Cụ thể là đệm từ trường trong xe lửa, bộ cản trong đồng 

hồ đo đạc. 
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Câu 8: Bằng cách nào ta có thể khám phá được những điều kỳ diệu của lực từ? 

Ta dựa vào sự tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam 

châm và giữa dòng điện với dòng điện 

Câu 9: Để chế tạo ra máy phát điện, người ta dựa vào nguyên tắc nào? 

 Để chế tạo ra máy phát điện người ta dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ 

Câu 10: Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện 1 chiều ? 

  * Cấu tạo: Động cơ điện 1 chiều được cấu tạo gồm các bộ phận chính sau: 

Khung dây, Nam châm, Bộ góp điện gồm: 2 bán khuyên và 2 chổi quét. 

  * Hoạt động: Khi cho dòng điện chạy qua khung, momen ngẫu lực từ tác dụng 

lên khung làm cho khung quay xung quanh trục. Bộ góp điện gồm hai bán khuyên 

và hai chổi quét làm cho mỗi khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ, thì 

dòng điện trong khung đổi chiều. 

Câu 11: Phát minh ra động cơ điện thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh 

nhân loại như thế nào ? 

Như ta thấy động cơ điên có vai trò quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Nó 

thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh của nhân loại. 

Ngày nay động cơ điện được dùng trong hấu hết mọi lĩnh vực, từ các động cơ 

nhỏ dùng trong lò vi sóng để chuyển động đĩa quay, hay trong các máy đọc đĩa 

(máy chơi CD hay DVD), đến các đồ nghề như máy khoan, hay các máy gia dụng 

như máy giặt, sự hoạt động của thang máy hay các hệ thống thông gió cũng dựa vào 

động cơ điện. Ở nhiều nước động cơ điện được dùng trong các phương tiện vận 

chuyển, đặc biệt trong các đầu máy xe lửa. 

Trong công nghệ máy tính: Động cơ điện được sử dụng trong các ổ cứng, ổ 

quang 

Câu 12: Tại sao khi cho dòng điện chạy vào quạt gió thì quạt quay được ? 

Quạt gió hoạt động nhờ có các cuộn cảm ứng từ. khi "bật" quạt, tức là ta đã đóng 

mạch điện từ cho các cuộn cảm (cho dòng điện chạy vào quạt gió), do tác dụng của 

lực điện từ mà cuộn cảm quay. Do được lắp với trục của cánh quạt nên cánh quạt 

quay và tạo ra gió.  
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PHỤ LỤC 16. BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA CHƯƠNG  

“CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” 

Môn kiểm tra: VẬT LÝ – Lớp 11 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  

(Đề gồm có 3 trang) 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1: Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang 

có khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng 

yên.Vận tốc giật lùi của đại bác là:  

 A. 1m/s  B. 2m/s  C. 4m/s  D. 3m/s 

Câu 2: Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi:  

 A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông  

 B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.  

 C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác.  

 D. Ném một cục đất sét vào tường. 

Câu 3: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm cao 

nhất, nó trượt xuống vị trí ban đầu. Trong quá trình chuyển động trên:  

 A. công của trọng lực đặt vào vật bằng 0   

 B. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0  

 C. xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0  

 D. Xung lượng của trọng lực đặt vào vật bằng 0 

Câu 4: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với 

một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và 

cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu?  

 A. 2m/s  B. 4m/s  C. 3m/s  D. 1m/s 

Câu 5: Bắn một hòn bi thủy tinh (1) có khối lượng m với vận tốc 3 m/s vào một 

hòn bi thép (2) đứng yên có khối lượng 3m. Tính độ lớn các vận tốc của 2 hòn bi 

sau va chạm? Cho là va chạm trực diện, đàn hồi  

 A. 
'

1v =1,5 m/s ;
'

2v =1,5 m/s.  B. 
'

1v =9 m/s;
'

2v =9m/s 

 C. 
'

1v =6 m/s;
'

2v =6m/s   D. 
'

1v =3 m/s;
'

2v =3m/s. 
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Câu 6: Một động cơ điện cung cấp công suất 15KW cho 1 cần cẩu nâng vật 

1000Kg chuyển động đều lên cao 30m. Lấy g=10m/s2. Thời gian để thực hiện công 

việc đó là:  

 A. 20s  B. 5s  C. 15s  D. 10s 

Câu 7: Động năng của vật tăng khi :  

 A. Vận tốc của vật v > 0  B. Gia tốc của vật a > 0  

 C. Gia tốc của vật tăng   D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 

Câu 8: Một vật có khối lượng 0,2 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 

10m/s. Lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 8m thì 

động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?  

 A. 9J  B. 7J  C. 8J  D. 6J 

Câu 9: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt 

dốc và mặt phẳng nằm ngang là 300. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của 

vật ở chân dốc là:  

 A. 10 2  m/s  B. 10 m/s  C. 5 m/s  D. 5 2 m/s 

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng 

góc 450 rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp 

với phương thẳng đứng góc 300 Lấy g = 10 m/s2 

 A. 17,32 m/s  B. 2,42 m/s  C. 3,17 m/s  D. 1,78 m/s 

Câu 11: Khi một chiếc xe chạy lên và xuống dốc, lực nào sau đây có thể khi thì tạo 

ra công phát động khi thì tạo ra công cản?  

 A. Thành phần pháp tuyến của trọng lực  B. Lực kéo của động cơ  

 C. Lực phanh xe    D. Thành phần tiếp tuyến của trọng lực 

Câu 12: Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Nếu hợp lực tác dụng vào vật 

triệt tiêu thì động năng của vật  

 A. giảm theo thời gian  B. không thay đổi   C. tăng theo thời gian  D. triệt tiêu 

Câu 13: Một chất điểm khởi hành không vận tốc ban đầu và chuyển động thẳng 

nhanh dần đều. Động năng của chất điểm có trị số  

 A. tỷ lệ thuận với quãng đường đi  

 B. tỷ lệ thuận với bình phương quãng đường đi  
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 C. tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động   

 D. không đổi 

Câu 14: Một xe chuyển động không ma sát trên đường nằm ngang dưới tác dụng 

của lực F hợp với hướng chuyển động một góc 600, với cường độ 300N, trong thời 

gian 2s, vật đi được quãng đường 300cm. Công suất của xe là  

 A. 450W  B. 45000W  C. 22500W  D. 225W 

Câu 15: Một chất điểm di chuyển không ma sát trên đường nằm ngang dưới tác 

dụng của một lực F hợp với mặt đường một góc 600và có độ lớn 200N. Công của 

lực F khi chất điểm di chuyển được 200cm là  

 A. 400J  B. 200J  C. 20000J  D. 40000J 

Câu 16: Động năng của một chất điểm có trị số không thay đổi khi  

 A. tổng đại số các công của ngoại lực triệt tiêu  

 B. tổng đại số các công của nội lực triệt tiêu  

 C. tổng đại số các công của nội lực và ngoại lực không đổi  

 D. tổng đại số các công của nội lực không đổi 

Câu 17: Một lò xo có hệ số đàn hồi k=20N/m. Người ta kéo lò xo giãn dài thêm 

10cm. Khi thả lò xo từ độ giãn 10cm xuống 4cm, lò xo sinh ra một công  

 A. 0,114J  B. 0,084J  C. 0,116J  D. 0,10J 

Câu 18: Một vật m=100kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng 

nghiêng dài 2m, chiều cao 0,4m. Vận tốc vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. 

Tính công của lực ma sát  

 A. -200J  B. -100J  C. 200J  D. 100J 

Câu 19: Búa máy khối lượng 500kg rơi từ độ cao 2m và đóng vào cọc làm cọc ngập 

thêm vào đất 0,1m. Lực đóng cọc trung bình là 80000N. Tính hiệu suất của máy  

 A. 60%  B. 70%  C. 80%  D. 50% 

Câu 20: Một vật nằm yên, có thể có 

 A. vận tốc. B. động lượng. C. động năng. D. thế năng. 

Phần II: Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: (1 điểm). Một cần cẩu nâng đều một vật có khối lượng 500 kg lên cao 20m 

trong 5s. Lấy g = 10 m/s2. Tính công và công suất mà cần cẩu thực hiện được 
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Câu 2: (1 điểm). Một ô tô có khối lượng 1500 kg đang chuyển động với vận tốc 54 

km/h. Tính động lượng và động năng của ô tô đó. 

Câu 3: (1 điểm). Một vật có khối lượng 2kg chuyển động về phía trước với tốc độ 

4m/s va chạm vào vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển 

động ngược chiều với tốc độ 1m/s còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2m/s. Hỏi 

vật thứ hai có khối lượng bằng bao nhiêu?  

Câu 4: (2 điểm). Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 1,2m) ném lên thẳng 

đứng một vật với vận tốc 5 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,4 kg, lấy g = 10 m/s2. 

   1) Tính cơ năng của vật tại ví trí ném. 

   2) Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 

   3) Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng? 

 4) Vận tốc của vật bằng bao nhiêu tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng? 
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PHỤ LỤC 17. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA 

CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C A D A A D D B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A A D B A B A C D 

Phần II: Tự luận (5 điểm, mỗi câu 1 điểm)  

Câu 1 

1 điểm 

 

cosA Fs mgz   0,25 điểm 

510A J  0,25 điểm 

A
P

t
  

0,25 điểm 

P = 20.000W 0,25 điểm 

Câu 2 

1 điểm 

 

p mv  0,25 điểm 

22.500( . / )p kg m s  0,25 điểm 

21

2
đW mv  

0,25 điểm 

168750đW J  0,25 điểm 

Câu 3 

1 điểm 

 

  1 1 2 2 1 1 2 2' 'm v m v m v m v    0,25 điểm 

  
1 1 1 1 2 20 ' 'm v m v m v     0,25 điểm 

  2 5m kg  0,25 điểm 

I = 1A 0,25 điểm 

Câu 4 

2 điểm 

9,8MW J  0,5 điểm 

max 2,45Z m  0,5 điểm 

Z1 = 1,225m 0,5 điểm 

v = 3,5 (m/s) 0,5 điểm 
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PHỤ LỤC 18. BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA PHẦN “TỪ TRƯỜNG” 

Môn kiểm tra: VẬT LÝ – Lớp 11 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  

(Đề gồm có 3 trang) 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1: Để xác định 1 điểm trong không gian có từ trường hay không, ta 

 A. Đặt tại đó một điện tích. B. Đặt tại đó một kim nam châm. 

 C. Đặt tại đó một sợi dây dẫn. D. Đặt tại đó một sợi dây tơ. 

Câu 2: Trong cách biểu diễn các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi 

 A. các đường sức từ dày đặc hơn. B. các đường sức từ nằm cách xa nhau. 

 C. các đường sức từ gần như song song nhau. D. các đường sức từ nằm phân kì nhiều. 

Câu 3: Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì 

 A. Lực điện của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó 

 B. Vì một lí do chưa biết 

 C. Từ trường của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó 

 D. Lực hấp dẫn của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó 

Câu 4: Tính chất cơ bản của từ trường là 

 A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 

 B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 

 C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 

 D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 

Câu 5: Từ phổ là 

 A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường. 

 B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau. 

 C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm. 

 D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song. 

Câu 6: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ 

 A. Trái Đất hút Mặt Trăng. 

 B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẫy giấy vụn. 

 C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau. 

 D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau. 
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Câu 7: Từ cực Bắc của Trái Đất 

 A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất. B. trùng với cực Bắc địa lí của 

Trái Đất. 

 C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất. D. gần với cực Bắc địa lí của Trái 

Đất. 

Câu 8: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với 

 A. các điện tích chuyển động B. Nam châm đứng yên.  

 C. các điện tích đứng yên. D. Nam châm chuyển động. 

Câu 9: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và 

 A. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện. B. tác dụng lực điện lên điện tích. 

 C. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó. D. tác dụng lực hút lên các vật. 

Câu 10: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẩu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra 

khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng các dụng cụ sau: 

 A. Dùng kéo   B. Dùng kìm.  

 C. Dùng nam châm.   D. Phải phẩu thuật mắt. 

Câu 11: Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện vào trong từ trường có vectơ cảm ứng 

từ, lực từ tác dụng lên dây dẫn sẽ 

 A. nằm dọc theo trục của dây dẫn. 

 B. vuông góc với dây dẫn. 

 C. vừa vuông góc với dây dẫn, vừa vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 

 D. vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 

Câu 12: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng 

từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. 

A.    B.    C.   D.  

Câu 13: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất 

tác dụng lên đoạn dây dẫn khi 

 A. Đoạn dây dẫn đặt song song với các đường sức từ. 

 B. Đoạn dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ. 



 

P70 

 C. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 450. 

 D. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 600. 

Câu 14: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng 

điện cùng chiều chạy qua thì 

 A. Chúng hút nhau.          B. Chúng đẩy nhau. 

 C. Lực tương tác không đáng kể. D. Có lúc hút, có lúc đẩy. 

Câu 15: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường 

 A. thẳng.   B. song song.   

 C. thẳng song song.   D. thẳng song song và cách đều nhau. 

Câu 16: Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các 

dòng điện và các nam châm khác; đường 

nối hai trọng tâm của chúng nằm theo 

hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường của Trái 

Đất mạnh hơn từ trường của kim nam 

châm thì khi cân bằng, hướng của hai kim 

nam châm đó sẽ có dạng như hình 

 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3  D. Hình 4 

Câu 17: Một khung dây tròn bán kính R = 5cm, có 12 vòng dây có dòng điện 

cường độ I = 0,5 A chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 

  A. 24.10-6 T.    B. 24.10-6 T.   C. 24.10-5 T.    D. 24.10-5 T. 

Câu 18: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 4,8.10-3T bên trong một 

ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn 

trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm. 

 A. 955 vòng    B. 900 vòng    C. 559 vòng    D. 595 vòng 

Câu 19: Một dòng điện 10 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. 

Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10 cm là 

  A. 10-5T.     B. 2.10-5T.    C. 4.10-5T.     D. 8.10-5T. 

Câu 20: Đoạn dây dẫn dài 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có 

cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng 

lên đoạn dây là 

  A. 0,01 N. B. 0,02 N. C. 0,04 N.       D. 0 N. 

NS
NS

Hướng Nam - Bắc

NS SN

Hướng Nam - Bắc

SN SN

Hướng Nam - Bắc

SN
SN

Hướng Nam - Bắc

Hình 3 Hình 4

Hình 2Hình 1
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Phần II: Tự luận (5 điểm, mỗi câu 1 điểm) 

Câu 1: Tại sao nói từ trường Trái Đất có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống 

của con người và một số loài động vật trên Trái Đất. 

Câu 2: Bão từ là gì ? Bão từ có liên quan đến hoạt động của Mặt Trời không ? 

Câu 3: Một ống dây có dạng hình trụ có 1200 vòng dây, chiều dài ống dây là 40cm, 

cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là 4A. Tìm độ lớn của cảm ứng từ tại một 

điểm bên trong ống dây. 

Câu 4: Một đoạn dây dẫn có chiều dài 40cm, cường độ dòng điện chạy trong dây 

dẫn có cường độ I. Đặt đoạn dây dẫn trên vào trong một từ trường đều có độ lớn của 

cảm ứng từ B = 2.10-4T sao cho và  hợp nhau một góc 300 thì lực từ tác dụng 

lên đoạn dây dẫn có độ lớn 4.10-5N. Tìm cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. 

Câu 5: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1; d2 đặt song song trong không khí cách 

nhau khoảng 10 cm, có hai dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 6A đi qua. Tính độ lớn 

cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách mỗi dây 10cm. 

B l
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PHỤ LỤC 19. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  

BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA PHẦN “TỪ TRƯỜNG” 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A C A A D C C A C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B A D A B A B C 

Phần II: Tự luận (5 điểm, mỗi câu 1 điểm)  

Câu 1  Trường từ của trát đất có ảnh hưởng tới nhiều mặt của 

cuộc sống con người và nghiên cứu trường từ trái đất là 

một trong những ngành khoa học có lịch sử lâu dài nhất. 

0,25 điểm 

 Từ trường là tấm chắn bảo vệ cho trái đất. Từ trường 

giảm đi thì ngày càng có nhiều tia cực tím đến bề mặt. 

0,25 điểm 

 Các nhà khoa học cho rằng còn phải tính đến sự thay đổi 

thời tiết và khí hậu. Những cơn giông tố có lẽ sẽ xảy ra 

thường xuyên hơn và mạnh hơn. Lốc xoáy, lũ lụt cùng các 

kỳ hạn hán sẽ trở thành thông lệ. 

0,25 điểm 

 Đối với một số loài động vật thì từ trường rất quan 

trọng vì chúng sử dụng từ trường để định hướng. Kiến, 

chim di cư, rùa và cá mập có lẽ sẽ lạc hướng nếu 

không có từ trường. 

0,25 điểm 

Câu 2 Các yếu tố của từ trường Trái đất (chẳng hạn cảm ứng từ, độ 

từ thiên, độ từ khuynh…) có những biến đổi theo thời gian. 

Những biến đổi này xảy ra hầu như cùng một lúc trên qui 

mô toàn cầu gọi là “bão từ” (còn gọi là bão địa từ). 

0,5 điểm 

Người ta nhận thấy rằng những bão từ yếu thường không 

liên quan đến hoạt động của Mặt Trời vì các cơn bão từ 

loại này xảy ra thường xuyên, hầu như tháng nào cũng có 

vài cơn bão từ yếu. Nhưng những bão từ mạnh thường chỉ 

xảy ra khi có những hoạt động mạnh của Mặt Trời. 

0,5 điểm 
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Câu 3 
  

0,25 điểm 

  
0,25 điểm 

 B = 0,015(T) 0,5 điểm 

Câu 4  0,25 điểm 

 0,25 điểm 

I = 1A 0,5 điểm 

Câu 5 
 

0,25 điểm 

 
0,25 điểm 

 và B1 = B2 nên  0,25 điểm 

  
0,25 điểm 
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PHỤ LỤC 20. BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA PHẦN “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” 

Môn kiểm tra: VẬT LÝ – Lớp 11 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  

(Đề gồm có 3 trang) 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1: Từ thông qua một mạch kín được xác định bằng công thức nào sau đây? 

 A. Φ = B.S.sinα B. Φ = B.S.cosα C. Φ = B.S.tanα D. Φ = B.S 

Câu 2: Định luật Len - xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật 

bảo toàn nào ? 

 A. Năng lượng. B. Điện tích. C. Động lượng. D. Khối lượng. 

Câu 3: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong: 

 A. Bàn là điện. B. Bếp điện. C. Quạt điện. D. Siêu điện. 

Câu 4: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn 

B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua 

khung dây đó là  

 A. 0,048 Wb.  B. 24 Wb.  C. 480 Wb.  D. 0 Wb.  

Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động cơ điện một chiều và nguyên tắc 

hoạt động của nó? 

 A. Động cơ điện một chiều là thiết bị biến nhiệt năng thành cơ năng. 

 B. Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện. 

 C. Động cơ điện một chiều là thiết bị biến điện năng thành cơ năng. 

 D. D. Động cơ điện một chiều hoạt động được là nhờ có lực điện tác dụng lên các 

điện tích. 

Câu 6: Trong các loại động cơ điện sau đây, động cơ nào là động cơ điện một chiều? 

 A. Động cơ điện trong các đồ chơi trẻ em.    B. Máy bơm nước. 

 C. Quạt điện.                   D. Động cơ trong máy giặt. 

Câu 7: Suất điện động cảm ứng là suất điện động 

 A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.  

 B. sinh ra dòng điện trong mạch kín. 

 C. được sinh bởi nguồn điện hóa học  

 D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng. 



 

P75 

Câu 8: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với  

 A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. B. độ lớn từ thông qua mạch. 

 C. điện trở của mạch.  D. diện tích của mạch. 

Câu 9: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện 

dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ 

 A. hóa năng. B. cơ năng. C. quang năng. D. nhiệt năng. 

Câu 10: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng 

 A. lực điện do điện trường tác dụng lên hạt mang điện. 

 B. cảm ứng điện từ. 

 C. lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động. 

 D. lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. 

Câu 11: Khi một từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất 

điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02 mV. Suất điện động cảm 

ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là 

 A. 2 mV. B. 0,2 mV. C. 20 mV. D. 2 V. 

Câu 12: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

 A. trong mạch có một nguồn điện. 

 B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

 C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều. 

 D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

Câu 13: Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng 

nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường? 

  A. Vì nam châm vĩnh cửu rất khó tìm mua. 

  B. Vì nam châm vĩnh cửu chỉ sử dụng trong thời gian rất ngắn. 

  C. Vì nam châm vĩnh cửu có từ trường không mạnh. 

 D. Vì nam châm vĩnh cửu rất nặng, không phù hợp. 

Câu 14: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào 

 A. cường độ dòng điện qua mạch. B. điện trở của mạch. 

 C. chiều dài dây dẫn.   D. tiết diện dây dẫn. 
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Câu 15: Kết luận nào sau đây là đúng? 

 A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ 

 B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều 

 C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có 

dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của 

cường độ dòng điện trong mạch 

 D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có 

dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ 

trường bên ngoài mạch điện 

Câu 16: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với 

 A. điện trở của mạch.  B. từ thông cực đại qua mạch. 

 C. từ thông cực tiểu qua mạch. D. tốc độ biến thiên cường độ 

dòng điện qua mạch. 

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K thì: 

 A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ 

 B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay 

 C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ 

 D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ 

Câu 18: Một ống dây hình trụ dài 40 cm, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng 

dây là 200 cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là 

 A. 3,14.10-2H B. 6,28.10-2 H C. 628 H D. 314 H 

Câu 19: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,2 H. Trong một giây dòng điện giảm đều 

từ 5 A xuống 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây là : 

 A. 1 V B. 2 V C. 0,1 V D. 0,2 V 

Câu 20: Trong những ưu điểm dưới đây, ưu điểm nào không phải là ưu điểm của 

động cơ điện? 

 A. Có thể chuyển hóa trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng. 

 B. Có thể chế tạo các động cơ với công suất từ vài oát đến hàng trăm, hàng ngàn, 

hàng chục ngàn kilôoát. 

 C. Hiệu suất rất cao có thể đạt đến 98%. 

 D. Không thải các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 

1 

2 

R 

L 
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Phần II: Tự luận (5 điểm, mỗi câu 1 điểm) 

Câu 1: Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ? Kể một số ứng dụng của hiện tượng cảm 

ứng điện từ. 

Câu 2: Trong đời sống thì động cơ điện 1 chiều được ứng dụng ở đâu ? 

Câu 3: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 10cm gồm 300 vòng dây. Đặt khung 

dây vào trong một từ trường đều có B = 4.10-2T sao cho mặt phẳng khung dây 

vuông góc với vectơ B . Tính từ thông  . 

Câu 4: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính ống dây bằng 2cm. 

Cho một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s 

dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây 

Câu 5: Một khung dây cứng,phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây.  

Khung dây được đặt trong từ trường đều, khung dây nằm trong mặt  

phẳng như hình vẽ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian theo đồ thị.  

Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng và chiều của dòng  

điện cảm ứng trong khung dây  
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PHỤ LỤC 21. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA PHẦN 

“CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” 

 

Phần I: Trắc nghiệm (20 câu: 5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A C A C A A A B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D C A C D A B A A 

Phần II: Tự luận (5 điểm, mỗi câu 1 điểm)  

Câu 1  Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch 

kín khi có sự biến thiên từ thông qua mạch kín này được 

gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

0,25 điểm 

 Làm các thiết bị gia dụng: Bếp từ, Đèn huỳnh quang, 

Quạt điện 

0,25 điểm 

 Trong công nghiệp: Máy phát điện, Tàu đệm từ 0,25 điểm 

 Trong y học: Trong các thiết bị y tế tiên tiến. Điển hình 

như phương pháp điều trị tăng thân nhiệt cho bệnh ung 

thư, cấy ghép hay chụp cộng hưởng từ (MRI). 

0,25 điểm 

Câu 2  Ứng dụng của động cơ điện 1 chiều cũng rất đa dạng và 

hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong tivi, trong 

đài FM, ổ đĩa DC, máy in- photo, máy công nghiệp 

0,5 điểm 

  Đặc biệt trong công nghiệp giao thông vận tải, và các 

thiết bị cần điều khiển tốc độ quay liên tục trong phạm vi 

lớn (vd: trong máy cán thép, máy công cụ lớn, đầu máy 

điện...) 

0,5 điểm 

Câu 3   0,25 điểm 

  0,25 điểm 

  0,5 điểm 

Câu 4 
 

0,25 điểm 

cosNBS 
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 0,25 điểm 

 
0,25 điểm 

 0,25 điểm 

Câu 5 
 

0,25 điểm 

 
0,25 điểm 

 0,25 điểm 

Chiều của dòng điện trong khung cùng chiều kim đồng 

hồ. 

0,25 điểm 
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PHỤ LỤC 22. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LUẬN ÁN 

 

 

Hình 2.2. Danh sách các thành viên trong nhóm 1, 2 

 

 

Hình 2.3. Danh sách các thành viên trong nhóm 3, 4 
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Hình 2.4. Bài đăng trên trang MXH Facebook 

 

 

Hình 2.6. Giao diện bộ câu hỏi phần “Từ trường” trên trang MXH Facebook 
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Hình 2.7. Giao diện bộ câu hỏi phần “Cảm ứng từ” trên trang MXH Facebook 

 

 

Hình 2.8. Bài soạn các chủ đề 
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PHỤ LỤC 23. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LUẬN ÁN 

 

 

Hình PL1. Danh sách các thành viên trong nhóm 1, 2 

 

 

Hình PL2. Danh sách các thành viên trong nhóm 3, 4 
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Hình PL3. Bài đăng trên trang MXH Facebook 

 

 

Hình PL4. Giao diện bộ câu hỏi phần “Từ trường” trên trang MXH Facebook 
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Hình PL5. Giao diện bộ câu hỏi phần “Cảm ứng từ” trên trang MXH Facebook 

 

 

Hình PL6. Bài soạn các chủ đề 
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PHỤ LỤC 24. NHẬN ĐỊNH NĂNG LỰC TỰ HỌC 

 

MẪU HỌC SINH TRƯỚC KHI THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Mẫu TNSP nghiên cứu trường hợp, chúng tôi chọn 12 HS lớp 10A5, 

Trường THPT Lấp Vò 2, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018-2019 (Bảng 4.5) và tiến 

hành quan sát, thu thập và xử lý thông tin để đưa ra những nhận định về NLTH 

của HS như sau: 

(1). HS1, sinh ngày 03/02/2002, là một HS có học lực Giỏi. Trước khi TNSP, 

HS1 sử dụng khoảng thời gian hợp lý, có chú ý đến nội dung cho hoạt động TH. 

Tuy nhiên, HS1 chỉ hứng thú với một vài nội dung mà chưa tích cực toàn diện trong 

TH. HS1 có tiếp thu và vận dụng kiến thức mà GV truyền đạt, có tương tác với GV 

và bạn bè; Thành thạo trong việc tìm kiếm các thông tin, tài liệu qua Internet với 

những thông tin, tài liệu chính xác, phù hợp với nội dung học tập. Bên cạnh đó, HS1 

cũng sử dụng các phương tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH. HS1 

còn xác định được các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã 

biết có liên quan đến nội dung học tập nhưng chưa chi tiết, chưa đầy đủ. Tuy xác 

định rõ ràng các điều kiện học tập hiện tại nhưng HS1 chưa lựa chọn được cách học 

phù hợp. Mặc dù HS1 xác định được cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhưng 

chưa làm bài tập trực tuyến; Thực hiện thành thạo hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook với chủ đề học tập được cung cấp nhưng chưa rút ra đầy đủ, chính 

xác các kiến thức cơ bản của nội dung học tập; Biết cách trao đổi với GV, bạn bè 

nhưng chưa chủ động, chưa thường xuyên và chưa hiệu quả. HS1 cũng chưa nhận ra 

được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. Và mặc dù HS1 có tìm 

kiếm được biện pháp nhưng lại chưa thực sự phù hợp để khắc phục sai sót, hạn chế 

và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH của HS1 được đánh giá trước 

khi TNSP là NL Khá.  

(2). HS2, sinh ngày 08/11/2002, là HS có học lực Khá. Trước khi TNSP, HS2 

sử dụng khoảng thời gian khá hợp lý nhưng chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt 

động TH. Em cũng chỉ hứng thú với một vài nội dung mà chưa tích cực toàn diện 

trong TH. Tuy có tiếp thu hướng dẫn của GV nhưng em vận dụng chưa hợp lý và 
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chỉ tương tác với bạn bè. HS2 cũng thành thạo trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu 

qua Internet nhưng độ chính xác lại chưa cao, chưa phù hợp với nội dung học tập. Em 

còn biết sử dụng các phương tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH. Mặc dù 

HS2 xác định được các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã 

biết có liên quan đến nội dung học tập nhưng chưa chi tiết, chưa đầy đủ; Xác định rõ 

ràng các điều kiện học tập hiện tại nhưng chưa lựa chọn được cách học phù hợp. Xác 

định được cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhưng chưa làm bài tập; Chưa thực hiện 

được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung 

cấp. HS2 biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhưng lại 

chưa xác định được mức độ đạt được mục tiêu học tập cũng như chưa nhận ra được sai 

sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. Vì thế, em cũng chưa tìm kiếm được 

biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới; 

NLTH của HS2 trước khi TNSP được đánh giá là NL Khá. 

(3). HS3, sinh ngày 17/05/2002, là một HS năng động nhưng học lực chỉ ở 

mức TB. HS3 sử dụng khoảng thời gian khá hợp lý nhưng chỉ học nội dung tùy 

thích cho hoạt động TH. Em cũng chỉ hứng thú với một vài nội dung mà chưa tích 

cực toàn diện trong TH. HS3 chưa tiếp thu và vận dụng kiến thức mà GV truyền đạt 

cũng như ít tương tác với GV và bạn bè. Mặc dù HS3 thành thạo việc tìm kiếm 

thông tin, tài liệu qua Internet nhưng độ chính xác chưa cao, chưa phù hợp với nội 

dung học tập. Em cũng chưa quan tâm với những phương tiện học tập có sẵn, chưa 

biết tạo môi trường TH tốt; Chưa xác định được 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 

được rõ ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân; Không xác 

định được các nhiệm vụ học tập; Chưa thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ trợ 

của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung cấp. Tuy em biết cách trao đổi 

với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhưng lại chưa xác nhận (định) 

được mức độ đạt được mục tiêu học tập cũng như chưa nhận ra được sai sót, hạn 

chế của bản thân trong quá trình học tập. Vì thế HS3 chưa tìm kiếm được biện pháp 

để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH 

của HS3 trước TNSP được đánh giá là NL TB. 
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(4). HS4, sinh ngày 01/01/2002, là một HS khá thụ động, có học lực Yếu. HS4 

sử dụng khoảng thời gian chưa hợp lý và chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt động 

TH. Em chưa có động cơ TH tốt nên thường xuyên bị nhàm chán. Đồng thời, HS4 

chưa tiếp thu và vận dụng được kiến thức mà GV truyền đạt cũng như ít tương tác 

với GV và bạn bè; Không biết tìm thông tin, tài liệu qua mạng Internet; Chưa quan 

tâm với những phương tiện học tập có sẵn, chưa biết tạo môi trường TH tốt; Không 

xác định được các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên 

quan đến nội dung học tập; Không xác định được rõ ràng các điều kiện học tập hiện 

tại và cách học của bản thân; Không xác định được các nhiệm vụ học tập; Không 

thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập 

được cung cấp. Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần 

thiết. Cũng vì không nhận ra được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học 

tập nên em không tìm kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế của bản 

thân. NLTH của HS4 trước khi TNSP được đánh giá là NL Thấp.  

(5). HS5, sinh ngày 12/02/2002, có học lực ở mức TB. HS5 sử dụng khoảng 

thời gian khá hợp lý và chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt động TH. Em chưa có 

động cơ TH tốt nên thường xuyên bị nhàm chán. Tuy có tiếp thu hướng dẫn của GV 

nhưng HS5 lại vận dụng chưa hợp lý và chỉ tương tác với bạn bè. Em cũng chưa 

thành thạo trong việc tìm thông tin, tài liệu qua Internet. Mặc dù HS5 sử dụng các 

phương tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH nhưng em chưa xác định 

được các kiến thức, kĩ năng khóa học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên 

quan đến nội dung học tập; Chưa xác định được rõ ràng các điều kiện học tập hiện 

tại và cách học của bản thân. Chưa xác định được cụ thể, chưa chi tiết các nhiệm vụ 

học tập; Không thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với 

chủ đề học tập được cung cấp; Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm 

hỗ trợ khi cần thiết. Và bởi vì không nhận ra được sai sót, hạn chế của bản thân 

trong quá trình học tập nên HS5 cũng chưa tìm kiếm được biện pháp để khắc phục 

sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH của HS5 trước 

khi TNSP được đánh giá là NL TB.  
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(6). HS6, sinh ngày 16/03/2002, là một HS còn khá rụt rè và có học lực Yếu. 

HS6 sử dụng khoảng thời gian chưa hợp lý và chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt 

động TH. Em chưa có động cơ TH tốt và vì thế thường xuyên bị nhàm chán. HS6 

chưa tiếp thu và vận dụng được kiến thức mà GV truyền đạt cũng như ít tương tác 

với GV và bạn bè. HS6 cũng không biết tìm thông tin, tài liệu qua mạng Internet; 

Chưa quan tâm với những phương tiện học tập có sẵn, chưa biết tạo môi trường TH 

tốt; Chưa xác định được các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ 

năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Chưa xác định được rõ ràng các 

điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân; Xác định chưa cụ thể, chưa chi 

tiết các nhiệm vụ học tập; Không thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook với chủ đề học tập được cung cấp. Đồng thời, HS6 cũng không biết 

cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết. Vì không nhận ra 

được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập nên em cũng không tìm 

kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân. NLTH của HS6 

trước khi TNSP được đánh giá là NL Thấp. 

(7). HS7, sinh ngày 15/09/2002, là một HS chăm chỉ và có học lực Khá. HS7 

sử dụng khoảng thời gian hợp lý và có chú ý đến nội dung cho hoạt động TH. Chi 

có động cơ TH tốt khi được sự hỗ trợ của GV tuy thỉnh thoảng còn chưa kiên trì. 

Em có tiếp thu và vận dụng được kiến thức mà GV truyền đạt cũng như có tương 

tác với GV và bạn bè. Mặc dù HS7 thành thạo việc tìm kiếm thông tin, tài liệu qua 

Internet nhưng độ chính xác lại chưa cao, chưa phù hợp với nội dung học tập; Sử 

dụng các phương tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH; Xác định được 

các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan 

đến nội dung học tập nhưng chưa chi tiết, chưa đầy đủ. Tuy xác định rõ ràng các 

điều kiện học tập hiện tại nhưng chưa lựa chọn được cách học phù hợp; Xác định 

được cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhưng em lại chưa làm bài tập; Thực hiện 

thành thạo hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được 

cung cấp nhưng chưa rút ra đầy đủ, chính xác các kiến thức cơ bản của nội dung 

học tập. Em cũng biết cách trao đổi với GV, bạn bè nhưng chưa chủ động, chưa 

thường xuyên và chưa hiệu quả. Em cũng chưa nhận ra được sai sót, hạn chế của 
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bản thân trong quá trình học tập nên chưa tìm kiếm được biện pháp để khắc phục sai 

sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH của HS7 trước khi 

TNSP được đánh giá là NL Khá.  

(8). HS8, sinh ngày 25/09/2002, giống như nhiều bạn nam khác, HS8 còn khá 

hiếu động. Học lực của em chỉ ở mức TB. HS8 sử dụng khoảng thời gian chưa hợp 

lý và chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt động TH. Vì chưa có động cơ TH tốt nên 

em thường xuyên bị nhàm chán. Mặc dù HS8 có tiếp thu hướng dẫn của GV nhưng 

lại vận dụng chưa hợp lý và em chỉ tương tác với bạn bè. HS8 chưa thành thạo trong 

việc tìm thông tin, tài liệu qua Internet. Tuy em sử dụng các phương tiện học tập 

khá hợp lý, có chú ý môi trường TH nhưng lại chưa xác định được các kiến thức, kĩ 

năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học 

tập; Không xác định được rõ ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản 

thân; Không xác định được các nhiệm vụ học tập; Không thực hiện được hoạt động 

TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung cấp; Không biết 

cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết. HS8 còn chưa nhận ra 

được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. Và vì thế, em cũng chưa 

tìm kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong 

tình huống mới. NLTH của HS8 trước khi TNSP được đánh giá là NL TB.  

(9). HS9 sinh ngày 15/10/2002. HS9 chỉ có học lực Yếu nhưng em rất chịu khó 

trong quá trình học tập. Em sử dụng khoảng thời gian chưa hợp lý và chỉ học nội 

dung tùy thích cho hoạt động TH. HS9 có động cơ TH tốt khi được sự hỗ trợ của 

GV tuy thỉnh thoảng còn chưa kiên trì. Mặc dù em có tiếp thu hướng dẫn của GV 

nhưng lại vận dụng chưa hợp lý và chỉ tương tác với bạn bè. Bên cạnh đó, em cũng 

không biết tìm thông tin, tài liệu qua mạng Internet; Chưa quan tâm với những 

phương tiện học tập có sẵn, chưa biết tạo môi trường TH tốt; Không xác định được 

các kiến thức, kĩ năng cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội 

dung học tập; Không xác định được rõ ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách 

học của bản thân. HS9 không xác định được các nhiệm vụ học tập; Không thực hiện 

được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung 

cấp; Không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết. Cũng 
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vì không nhận ra được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập nên em 

không tìm kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân. NLTH 

của HS9 trước khi TNSP được đánh giá là NL Thấp. 

(10). HS10, sinh ngày 07/03/2002, là một HS khá hiếu động, học lực của em chỉ 

ở mức TB. HS10 sử dụng khoảng thời gian chưa hợp lý và chỉ học nội dung tùy thích 

cho hoạt động TH. Em chưa có động cơ TH tốt nên thường xuyên bị nhàm chán. Tuy 

có tiếp thu hướng dẫn của GV nhưng em lại vận dụng chưa hợp lý và chỉ tương tác 

với bạn bè. HS10 chưa thành thạo trong việc tìm thông tin, tài liệu qua Interne.; Mặc 

dù em sử dụng các phương tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH nhưng 

lại chưa xác định được các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng 

đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Chưa xác định được rõ ràng các điều kiện 

học tập hiện tại và cách học của bản thân; Chưa xác định được hoặc xác định chưa cụ 

thể, chưa chi tiết các nhiệm vụ học tập; Chưa thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ 

trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung cấp. HS10 cũng biết cách trao 

đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết nhưng lại không nhận ra được sai 

sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. Vì thế, em chưa tìm kiếm được biện 

pháp để khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. 

NLTH của HS10 trước khi TNSP được đánh giá là NL TB.  

(11). HS11, sinh ngày 05/03/2002, có học lực Khá. HS11 sử dụng khoảng 

thời gian hợp lý, có chú ý đến nội dung cho hoạt động TH; Có động cơ TH tốt khi 

được sự hỗ trợ của GV tuy thỉnh thoảng còn chưa kiên trì. Em có tiếp thu và vận 

dụng được kiến thức mà GV truyền đạt, có tương tác với GV và bạn bè. Tuy em 

thành thạo việc tìm kiếm thông tin, tài liệu qua Internet nhưng độ chính xác lại 

chưa cao, chưa phù hợp với nội dung học tập. Em còn biết sử dụng các phương 

tiện học tập khá hợp lý, có chú ý môi trường TH. Mặc dù HS11 có xác định được 

các kiến thức, kĩ năng môn học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan 

đến nội dung học tập nhưng lại chưa chi tiết, chưa đầy đủ; Xác định rõ ràng các 

điều kiện học tập hiện tại nhưng chưa lựa chọn được cách học phù hợp; Xác định 

được cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ học tập nhưng chưa làm bài tập trực tuyến và 

cũng chưa thực hiện được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ 
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đề học tập được cung cấp. Em biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ 

trợ khi cần thiết. Tuy HS11 có xác nhận được mức độ đạt được mục tiêu học tập 

và nhận ra được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập nhưng lại  

chưa phân tích được nguyên nhân. Vì thế, em chưa tìm kiếm được biện pháp để 

khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh cách học trong tình huống mới. NLTH 

của HS11 trước khi TNSP được đánh giá là NL Khá. 

(12). HS12 sinh ngày 09/08/2002. Thảo chỉ có xếp loại học lực Yếu nhưng em 

rất chịu khó trong quá trình học tập. Thảo sử dụng khoảng thời gian chưa hợp lý và 

chỉ học nội dung tùy thích cho hoạt động TH. Em chưa có động cơ TH tốt, vì thế 

em thường xuyên bị nhàm chán. Thảo có tiếp thu hướng dẫn của GV nhưng lại vận 

dụng chưa hợp lý và chỉ tương tác với bạn bè. Thảo cũng không biết tìm thông tin, 

tài liệu qua mạng Internet; Chưa quan tâm với những phương tiện học tập có sẵn, 

chưa biết tạo môi trường TH tốt; Chưa xác định được các kiến thức, kĩ năng môn 

học cần đạt và kiến thức, kĩ năng đã biết có liên quan đến nội dung học tập; Chưa 

xác định được rõ ràng các điều kiện học tập hiện tại và cách học của bản thân. Bên 

cạnh đó, Thảo cũng chưa xác định được các nhiệm vụ học tập; Không thực hiện 

được hoạt động TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook với chủ đề học tập được cung 

cấp. Em không biết cách trao đổi với GV, bạn bè để tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết; 

Chưa xác nhận được mức độ đạt được mục tiêu học tập cũng như chưa nhận ra được 

sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập. Vì thế, em cũng không tìm 

kiếm được biện pháp để khắc phục sai sót, hạn chế của bản thân. NLTH của Thảo 

trước khi TNSP được đánh giá là NL Thấp. 
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PHỤ LỤC 25. BIỂU ĐỒ MẪU THỰC NGHIỆM  

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 

 

Dựa vào đánh giá NLTH của các HS với sự hỗ trợ của MXH Facebook 

trước khi TNSP (Bảng 4.3) và đánh giá NLTH của nhóm HS với sự hỗ trợ của 

MXH Facebook sau khi học chủ đề “Những kì diệu của lực từ” (Bảng 4.9), 

chúng tôi tiến hành vẽ Biểu đồ nghiên cứu trường hợp cho 12 HS được chọn 

làm mẫu TNSP như sau: 
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Biểu đồ 3.4. Biểu đồ mẫu TNSP nghiên cứu trường hợp chủ đề 2 
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T.C.7

T.C.8

T.D.9

T.D.10

HS12

Trước 
TNSP 

Sau TNSP
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PHỤ LỤC 26. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

 

Học sinh 
Số ý kiến trả lời của thành viên 

Rất tích cực Khá tích cực Bình thường Ít tham gia 

HS1     

HS2     

HS3     

HS4     

HS5     

HS6     

HS7     

HS8     

HS9     

HS10     

HS11     

HS12     

 

 


