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Abstract: The article presents the results of the study on the process of teaching in the classroom
towards developing competence of self-learning for students with the support of computers
through teaching in class chapter “Light quantum” (Physics 12). Research results show that
computers are effective support tool to devolop the self-learning capacity of students.
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1. Mở đầu
Mục tiêu giáo dục trong thời đại mới là không chỉ
dừng lại ở việc truyền thụ những kiến thức, kĩ năng cho
học sinh (HS) mà điều đặc biệt quan trọng là phải bồi
dưỡng cho họ các năng lực: năng lực sáng tạo, năng lực
giải quyết vấn đề, năng lực tự học (NLTH), để từ đó có
thể sáng tạo ra những tri thức mới, phương pháp mới,
cách giải quyết vấn đề mới, góp phần làm giàu thêm nền
kiến thức của nhân loại.
Việc ứng dụng máy vi tính (MVT) vào quá trình dạy
học sẽ góp phần vào việc cải tiến và nâng cao tính tích
cực và chất lượng giáo dục toàn diện. MVT được xem
là một phương tiện hiện đại đa chức năng. Với ứng dụng
những tính năng hiện đại của MVT, đặc biệt MVT có
kết nối với mạng Internet, giáo viên (GV) có thể thay
đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt
động nhận thức, đồng thời người học có thể tạo ra được
sự chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ
động, bồi dưỡng NLTH, tự chiếm lĩnh tri thức của nhân
loại “Học mọi nơi, học mọi lúc, học mọi thứ, học mềm
dẻo, học một cách mở và học suốt đời”, chính vì vậy từ
những năm 2001, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị số
29/2001/CT-BGDĐT ngày 30/7/2001 về việc tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:
“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các
cấp học, ngành học theo hướng sử dụng công nghệ
thông tin như công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho việc đổi
mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các môn
học” [1].
Cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về
dạy học phát triển NLTH cho HS nói chung, nhưng dạy
học phát triển NLTH với sự hỗ trợ của MVT còn rất ít.
Các tác giả Đặng Thành Hưng [2], Lê Văn Giáo [3],
Nguyễn Thị Hà [4], Trịnh Quốc Lập [5], Lê Công Triêm
[6], Hà Thị Lịch [7] đã nghiên cứu về điều kiện và

NLTH, tuy nhiên chỉ đưa ra được khung NLTH chung
cho các phương pháp tự học. Nhìn chung, các nghiên cứu
mới chỉ dừng lại ở lí luận chung về dạy học phát triển
NLTH mà chưa khai thác đến từng chức năng hỗ trợ của
MVT để phát triển NLTH của HS, đặc biệt là NLTH của
HS khi học trên lớp. Trong nghiên cứu của chúng tôi sẽ
giải quyết vấn đề đó.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “năng lực tự học”
NLTH là năng lực tự giải quyết được các nhiệm vụ,
bài toán, tình huống tương tự tình huống đã học, có thay
đổi về vật liệu, nhưng cùng chất liệu với bài toán, tình
huống, nhiệm vụ được học. Theo tác giả Lê Công Triêm,
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 [2; tr 5]. Theo Trịnh Quốc Lập, NLTH
được hiểu là khả năng tự mình tìm kiếm, thu thập thông
tin, xử lí thông tin và vận dụng kiến thức vào tình huống
cụ thể để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập
và trong cuộc sống, mang đến sự phát triển cho bản thân
người học [5; tr 70].
Từ những định nghĩa trên, theo chúng tôi, có thể hiểu,
NLTH là khả năng tự mình sử dụng các năng lực trí tuệ
và có khi cả hành động cùng các động cơ, tình cảm,… để
chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại,
biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình.
2.2. Một số tính năng của máy vi tính hỗ trợ cho việc
phát triển năng lực tự học
- Lập kế hoạch, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch học
tập: Để việc tự học với sự hỗ trợ của MVT có hiệu quả,
điều quan trọng nhất là phải chọn đúng trọng tâm kiến
thức, phải xác định học cái gì là chính, là quan trọng nhất,
có tác động trực tiếp đến mục đích. Do đó, MVT hỗ trợ
trong việc tóm tắt kiến thức đã học thông qua các phần
mềm Mindmap... lập kế hoạch rõ ràng dùng MVT để vào
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trang nào học, trang web nào đáng tin cậy. Việc xây dựng
kế hoạch sẽ giúp HS phân chia công việc hợp lí, sử dụng
thời gian cho từng công việc sao cho khoa học, giúp HS
làm chủ được quỹ thời gian và không quên các việc sẽ
phải làm, không bị động trước rất nhiều các tư liệu cần
phải đọc và các công việc phải hoàn thành đúng hạn. Kế
hoạch càng chi tiết, càng rõ ràng thì việc tự học càng đạt
hiệu quả cao. Với tính năng này, chúng tôi đề xuất thành
tố NLTH là tự lập kế hoạch, điều chỉnh và thực hiện kế
hoạch học tập (kí hiệu L).
- Ý thức và thái độ trong quá trình tự học: Hiệu quả
tự học với sự hỗ trợ của MVT phụ thuộc rất nhiều vào ý
thức và thái độ của người học, bởi tự học không có sự
quản lí của GV, đồng thời còn chịu tác động phân tán của
MVT nếu tư tưởng cầu tiến, chiếm lĩnh kiến thức thái độ
học tập đúng đắn thì quá trình tự học đạt kết quả cao vì
quá trình tự học không bị hạn chế về thời gian. Với tính
năng này, chúng tôi đề xuất thành tố NLTH là tự ý thức
và thái độ trong quá trình tự học (kí hiệu Y).
- Thu thập thông tin: Mức độ sử dụng MVT để thu
thập thông tin góp phần quan trọng trong quá trình dạy
học, dưới sự hướng dẫn của GV và hỗ trợ của MVT, HS
có sử dụng thành thạo MVT để thu thập thông tin không?
Thông tin thu thập được có chính xác không? Có phù hợp
với thời điểm khảo sát không? Đây là khâu khó khăn
nhất, bởi khi thu thập thông tin HS có nhiều kênh thông
tin lựa chọn. Với tính năng này, chúng tôi đề xuất thành
tố NLTH là Thu thập thông tin (kí hiệu T).
- Xử lí thông tin: Khi đã thu thập được thông tin từ
MVT, việc quan trọng là phải xử lí thông tin như thế nào
là hiệu quả nhất, khả năng xử lí thông tin này là tự bản
thân hay cần sự hỗ trợ của bạn bè, của GV không? Xử lí
thông tin đã đầy đủ chưa, MVT có nhiều chức năng để
xử lí thông tin chính xác và tin cậy. Thông tin thu thập
được, để sử dụng được và có hiệu quả, người học cần
phải biết xử lí các thông tin đó. Xử lí thông tin sẽ giúp
người học nâng cao sự hiểu biết về thông tin, từ đó có thể
rút ra được các kết luận, các quy luật…Sau khi quan sát
các quá trình, hiện tượng vật lí xảy ra, đòi hỏi người học
phải sử dụng một loạt các thao tác trí tuệ như phân tích,
tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, mô hình hoá, suy luận,
diễn dịch… để giải thích. Từ đó, kĩ năng xử lí thông tin

cụ thể tương ứng như kĩ năng phân tích, kĩ năng tổng hợp,
kĩ năng so sánh, kĩ năng khái quát hoá được hình thành
và phát triển. Với tính năng này, chúng tôi đề xuất thành
tố NLTH là Xử lí thông tin (kí hiệu X).
- Vận dụng kiến thức: Khi HS đã thu thập được thông
tin, xử lí thông tin thì bước tiếp theo là khả năng vận dụng
chúng vào tình huống cụ thể, mức độ vận dụng kiến thức
phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tư duy, sáng tạo của
HS. Với tính năng này, chúng tôi đề xuất thành tố NLTH
là Vận dụng kiến thức (kí hiệu V).
- Kiểm tra và đánh giá: Kiểm tra, đánh giá là khâu
cuối cùng và là khâu quan trọng để đánh giá kết quả tự
học của HS. Để HS có thể tự đánh giá NLTH của mình
và từ đó HS tự điều chỉnh cách học và tự đổi mới phương
pháp học của mình đạt hiệu quả cao hơn. Trong dạy học
vật lí, MVT được coi là phương tiện để rèn luyện kĩ năng
tự kiểm tra, đánh giá cho người học. Nhờ vào khả năng
xử lí của MVT, thông qua các Website dành cho học tập
trong đó có hoạt động tự ôn tập, củng cố kết hợp với tự
kiểm tra, HS có thể tiến hành làm các bài kiểm tra và có
thể biết kết quả ngay sau đó. Việc này có thể giúp cho
HS thấy được những sai lầm, thiếu sót để có những biện
pháp điều chỉnh cho phù hợp nhằm nâng cao được hiệu
quả tự học. Số lần tự kiểm tra, đánh giá nhiều thì khả
năng điều chỉnh việc học càng dễ nhằm nâng cao chất
lượng quá trình tự học. Với tính năng này, chúng tôi đề
xuất thành tố NLTH là Kiểm tra và đánh giá (kí hiệu K).
- Thực hiện công việc được giao: Để phát huy tối đa
NLTH và thúc đẩy HS tận dụng hết thời gian tự học, GV
cần giao nhiệm vụ cụ thể cho HS. Có như thế, các em
mới định hướng được cụ thể các nhiệm vụ mình cần làm
tiếp theo. Sau khi đã tiếp nhận được kiến thức cũ, các em
có thể tìm hiểu kiến thức mới. Với MVT có kết nối
Internet các em có thể truy cập để tìm kiếm thông tin liên
quan đến nội dung mà GV giao nhiệm vụ về nhà. Khi
thực hiện công việc được giao ở nhà tốt, thì việc học trên
lớp sẽ trở nên có hiệu quả hơn rất nhiều Với tính năng
này, chúng tôi đề xuất thành tố NLTH là thực hiện công
việc được giao (kí hiệu C).
Từ những phân tích trên, chúng tôi đề xuất Rubric Bảng đánh giá NLTH với sự hỗ trợ của MVT như sau
(xem bảng 1):
Bảng 1. Rubric đánh giá NLTH với sự hỗ trợ của MVT

Thành tố NLTH
1. Lập kế hoạch,
điều chỉnh và
thực hiện

Mức
độ
L1
L2
L3

Tiêu chí đánh giá
Không biết dùng MVT để lập kế hoạch tự học
Đã dùng MVT để lập kế hoạch nhưng mang tính đối phó, chưa có hệ
thống
Sử dụng MVT khá tốt để lập được kế hoạch nhưng chưa chi tiết, cụ thể
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kế hoạch học tập
(L)
2. Ý thức
và thái độ
trong quá trình
tự học (Y)

L4
Y1
Y2
Y3
Y4
T1

3.Thu thập
thông tin (T)

T2
T3
T4

4. Xử lí
thông tin (X)

X1
X2
X3
X4
V1

5. Vận dụng
kiến thức (V)

V2
V3
V4

6. Kiểm tra
và đánh giá (K)

K1
K2
K3
K4

7. Thực hiện
công việc
được giao (C)

C1
C2
C3
C4

Sử dụng thành thạo MVT để lập được kế hoạch tự học rõ ràng, cụ thể và
khoa học
Không có ý thức tự học với sự hỗ trợ của MVT
Chưa thật sự tích cực và nỗ lực dùng MVT trong quá trình tự học
Có cố gắng tích cực nỗ lực trong sử dụng MVT để thực hiện quá trình tự
học nhưng chưa thường xuyên
Đã xác định được vai trò to lớn của MVT trong việc bồi dưỡng NLTH,
tích cực nỗ lực trong quá trình tự học với sự hỗ trợ của MVT
Sử dụng chưa thành thạo MVT, chưa biết được các trang Web liên quan
đến vật lí để khai thác phục vụ trong việc thu thập thông tin liên quan
Đã biết sử dụng MVT để thu thập được thông tin nhưng chưa đầy đủ
Sử dụng MVT khá tốt để thu thập được thông tin đầy đủ nhưng độ chính
xác chưa cao
Sử dụng thành thạo MVT, khai thác được nhiều trang Web hay uy tín để
thu thập thông tin đầy đủ và chính xác
Đã cố gắng sử dụng MVT nhưng không xử lí được
Đã sử dụng MVT để xử lí nhưng có sự trợ giúp của người khác
Sử dụng MVT khá tốt để xử lí thông tin nhanh nhưng chưa đầy đủ
Sử dụng MVT tốt để xử lí thông tin nhanh và đầy đủ
Đã cố gắng sử dụng MVT nhưng không vận dụng được kiến thức để giải
quyết vấn đề
Biết vận dụng MVT nhưng còn sai sót.
Sử dụng khá thành thạo MVT để vận dụng được nhưng số lượng hạn chế
Sử dụng thành thạo MVT để vận dụng tốt và đầy đủ kiến thức vào thực
tiễn
Không dùng MVT để tự kiểm tra, đánh giá
Có tự kiểm tra, đánh giá với sự hỗ trợ của MVT nhưng chưa thường xuyên
Có đánh giá thường xuyên nhưng chưa nghiêm túc với sự hỗ trợ của MVT
Sử dụng thành thạo, thường xuyên MVT vào việc tự kiểm tra, đánh giá có
chất lượng, để điều chỉnh cách tự học hiệu quả nhất
Không dùng MVT để thực hiện nhiệm vụ được giao
Đã sử dụng MVT để thực hiện nhưng mang tính đối phó
Vận dụng khá linh hoạt MVT vào việc thực hiện công việc được giao, biết
trao đổi bài qua hệ thống mail nhưng chưa đầy đủ
Sử dụng tốt các chức năng của MVT để thực hiện đầy đủ và có chất lượng
công việc được giao.

2.3. Tiến trình dạy học trên lớp theo hướng bồi
dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ
của máy vi tính
Thông thường, tự học là hoạt động của HS thực hiện
ở nhà; tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất
tiến trình dạy học trên lớp theo hướng bồi dưỡng NLTH
cho HS với sự hỗ trợ của MVT gồm các giai đoạn: khởi
động; giải quyết vấn đề - hình thành kiến thức mới; luyện

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

tập; vận dụng - tìm tòi mở rộng; hướng dẫn tự học ở nhà,
cụ thể như sau:
- Khởi động: GV sử dụng MVT để tạo ra tình huống
có vấn đề bằng những đoạn video clip, tranh ảnh, trò chơi
ô chữ, hay thí nghiệm mô tả hiện tượng vật lí, sau đó cho
HS dự đoán kết quả, hiện tượng xảy ra dựa vào các kiến
thức và vốn hiểu biết có sẵn của mình làm xuất hiện mâu
thuẫn nhận thức, từ đó kích thích sự tò mò, mong muốn
được tìm hiểu, khám phá, chinh phục được kiến thức
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mới. Tuy nhiên, để phần khởi động hiệu quả, GV kết hợp
linh hoạt giữa kiến thức đã biết, được giao nhiệm vụ tự
học ở nhà với kiến thức trong bài mới nhằm có sự hệ
thống và liên hệ chặt chẽ với nhau, tăng cường NLTH
cho HS. Tự HS phát hiện được tình huống, làm nảy sinh
và phát biểu vấn đề tìm hiểu kiến thức mới.
Ví dụ: khi dạy học bài “Hiện tượng quang điện trong”
(Vật lí 12), GV khởi động bằng cách tổ chức trò chơi:
“Đây là gì” dưới sự hỗ trợ của MVT (hình 1). GV đưa ra
thể lệ: Chia lớp thành hai nhóm, cử nhóm trưởng chỉ đạo,
quản lí nhóm và thư kí nhóm ghi lại những thảo luận,
thông tin trao đổi, kết luận của nhóm. Cơ cấu nhóm được
duy trì suốt cả tiết học.
+ Câu 1: Chất bán dẫn là gì?
+ Câu 2: Hạt tải điện cơ bản trong bán dẫn loại n và
bán dẫn loại p là gì?
+ Câu 3: Nêu đặc điểm của lớp chuyển tiếp p - n?
Với phần khởi động này sẽ rèn luyện cho HS các
năng lực thành tố Y, T của NLTH.

Hình 1. Sử dụng MVT tổ chức trò chơi
phần khởi động vào bài học
- Giải quyết vần đề - hình thành kiến thức mới: Từ
phần khởi động, HS thu thập được thông tin, dưới sự
hướng dẫn của GV và sự hỗ trợ của MVT, HS xử lí thông
tin để hình thành kiến thức mới. Như vậy, với sự kết hợp
của MVT và NLTH của HS, việc hình thành kiến thức
mới hoàn toàn chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả quá
trình dạy học.
Ví dụ: Từ phần khởi động với đáp án trò chơi: “Đèn
cảm biến ánh sáng”, GV chiếu hình ảnh đèn cảm biến

và công tắc cảm biến để HS dự đoán hình thành kiến thức
mới (hình 2).

Hình 2. Sử dụng MVT trình chiếu ảnh Đèn và cách lắp
đặt công tắc cảm biến
Từ hình ảnh liên quan đến Đèn cảm biến ánh sáng
được đưa ra để tạo cho HS sự quan tâm, chú ý rồi đi đến
thắc mắc, tại sao lại có hình ảnh đèn cảm biến ánh sáng?
Nguyên tắc hoạt động của nó dựa trên hiện tượng nào?
Tại sao khi trời sáng đèn lại tắt, trời tối đèn sáng? Cách
lắp đặt... Kích thích sự tò mò mong muốn được tìm hiểu,
khám phá để chinh phục kiến thức mới, sẽ rèn luyện cho
HS các năng lực thành tố X,V của NLTH.
- Luyện tập: Với kiến thức mới hình thành được nhờ
sự nỗ lực của chính bản thân HS thì khả năng để hệ thống
hóa lại kiến thức đã được học là rất đơn giản, từ những
kiến thức đó với sự hỗ trợ của MVT, HS giải quyết được
một số bài tập đơn giản.
Ví dụ: khi dạy xong bài “Hiện tượng quang điện
trong” (Vật lí 12), GV sử dụng phần mềm IMindMap để
củng cố lại kiến thức mới cho HS. Với cách củng cố này,
vừa tiết kiệm được thời gian, vừa rất hiệu quả trong sự
tiếp thu cho HS vì có tính hệ thống và bao quát, giúp HS
rèn luyện được năng lực thành tố T, X, V, K của NLTH
(hình 3).

Hình 3. Ảnh thực nghiệm sử dụng MVT vẽ sơ đồ tư duy
trong giờ học tại lớp
- Vận dụng và tìm tòi mở rộng: Dưới sự hỗ trợ của
MVT, GV đưa ra hệ thống bài tập với đầy đủ dạng từ dễ
đến khó, với nhiều hình thức kiểm tra, vận dụng kiến
thức mới vào giải thích các hiện tượng vật lí liên quan

185

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 182-188

trong cuộc sống xung quanh. Như vậy, chúng ta thấy tầm
quan trọng của MVT trong các giai đoạn học tập, vừa rút
ngắn thời gian, đồng thời cung cấp được đầy đủ thông tin
nhất, tường minh nhất, đặc biệt GV giao nhiệm vụ về nhà
cho HS thì phần tìm tòi mở rộng sẽ rất sôi nổi với sự trao
đổi, thảo luận và sẻ chia giữa các nhóm. Đây cũng chính
là cơ hội tốt để phát huy tinh thần tự học với sự hỗ trợ
của MVT.
Ví dụ: khi dạy xong bài “Hiện tượng quang điện
trong” (Vật lí 12), GV cho HS xem video clip để mở
rộng kiến thức cho HS: ngoài năng lượng mặt trời biến
đổi thành năng lượng điện, là nguồn năng lượng sạch, em
có biết thêm nguồn năng lượng nào biến đổi thành điện
năng nữa không? Từ đó, HS kể ra các nhà máy nhiệt điện,
nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân. GV nhấn
mạnh cho HS rằng, với các nhà máy này gây ô nhiễm
môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chúng ta,
các em hãy là những cộng tác viên tích cực tuyên truyền
bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp chính là bảo vệ cuộc
sống chúng ta (GV chiếu video clip ở hình 4). Thông qua
ví dụ này, GV rèn luyện được cho HS các năng lực thành
tố Y, T, X, V, K, C của NLTH.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Hình 4. Sử dụng MVT trình chiếu video clip phân biệt
các nhà máy điện
- Hướng dẫn tự học ở nhà: Trong thời đại ngày nay,
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, sự bùng nổ
của công nghệ thông tin, bắt buộc người học phải nâng
cao ý thức tự học. GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ về nhà,
dưới sự hỗ trợ của MVT giúp HS củng cố lại kiến thức
cũ, đồng thời tìm hiểu kiến thức mới, đưa ra những tình
huống và phương án giải quyết.
Ví dụ: Khi dạy xong bài “Hiện tượng quang - phát
quang” (Vật lí 12), GV tổ chức trò chơi ô chữ (hình 5) với
7 câu hỏi GV giao nhiệm vụ về nhà HS tự tìm đáp án cho
các câu hỏi đó, nhằm củng cố kiến thức bài, đồng thời cũng
liên kết, xâu chuỗi được các kiến thức đã biết trước đây
với kiến thức mới nghiên cứu trở thành một hệ thống logic
nhất, giúp HS có cái nhìn tổng quan ánh sáng thể hiện tính
chất lưỡng tính sóng hạt. Với hình thức này, GV rèn luyện
được cho HS cả 7 năng lực thành tố của NLTH.
Nội dung các câu hỏi như sau:
Câu 1: Chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và
trở thành chất dẫn điện tốt. Khi bị chiếu ánh sáng thích
hợp, chất này gọi là chất gì? (đáp án: QUANG DẪN)
Câu 2: Ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi
tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là gì? (đáp
án: SỰ HUỲNH QUANG)
Câu 3: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được
tạo thành bởi các hạt gì? (đáp án: PHÔTÔN)
Câu 4: Ánh sáng phát quang có thể kéo dài một
khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Sự phát quang này gọi là gì? (đáp án: SỰ LÂN QUANG)
Câu 5: Nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng
gọi là gì? (đáp án: PIN QUANG ĐIỆN)
Câu 6: Ánh sáng giải phóng các electrôn liên kết
trong chất bán dẫn để chúng trở thành hạt gì? (đáp án:
ELECTRÔN DẪN)
Câu 7: Hạt tải điện mang điện tích dương ở hiện
tượng quang điện trong là hạt gì? (đáp án: LỖ TRỐNG)
TỪ KHÓA: ÁNH SÁNG
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Hình 5. Sử dụng MVT tổ chức trò chơi ô chữ
giao bài tập về nhà
2.4. Kết quả thực nghiệm
Để đánh giá nội dung, hiệu quả của việc vận dụng
dạy học phát triển NLTH với sự hỗ trợ của MVT vào quá
trình dạy học, chúng tôi tiến hành đánh giá HS qua các
tiêu chí ở bảng 1 bằng cách gán điểm theo từng tiêu chí,
mức độ đạt được của từng HS. Thực nghiệm sư phạm
được tiến hành trên 73 HS Trường Trung học phổ thông
Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Bình vào học kì 2, năm học
2017-2018, trong đó lớp 12A6 là lớp thực nghiệm (TNg),
25

lớp 12A10 là lớp đối chứng (ĐC). Số HS chọn làm nhóm
TNg và nhóm ĐC là tương đương nhau về điều kiện học
tập, kết quả học tập, không có phân ban, không có phân
loại. Kết quả thu được như sau (biểu đồ 1, 2):
Kết quả đánh giá hoạt động học tập cho thấy, ở nhóm
TNg, tỉ lệ HS đạt mức độ 3 và 4 cao hơn hẳn so với nhóm
ĐC và tỉ lệ HS đạt mức độ 1 và 2 giảm đáng kể so với
nhóm ĐC. Đây là bằng chứng quan trọng khẳng định dạy
học theo hướng bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MVT
và thay đổi cách đánh giá làm thay đổi cách học của HS,
nếu áp dụng một cách thường xuyên, liên tục có thể phát
triển được NLTH cũng như các năng lực khác của HS. Ớ
các lớp ĐC, HS bị động khi lĩnh hội kiến thức, tinh thần
tự giác học là rất thấp bởi GV không giao nhiệm vụ về
nhà cho HS, vì vậy mức độ thu thập thông tin hỗ trợ cho
bài học mới không hiệu quả. Đồng thời, ở lớp TNg, các
năng lực thành tố của NLTH hình thành và phát triển khá
đồng đều, đặc biệt trong đó có năng lực thành tố C phát
triển rất mạnh, HS ở lớp TNg có tinh thần tự học cao,
khai thác thông tin tốt. Đây chính là động lực để HS
muốn khám phá chinh phục kho kiến thức mới của nhân
loại, là động lực, là “bàn đạp” để các năng lực thành tố
L, Y, T, X, V, K phát triển theo, bởi nhờ năng lực thành
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tố C này HS sẽ chủ động kiến thức, trong quá trình lĩnh
hội kiến thức mới ở trên lớp, nên việc học trở nên nhẹ
nhàng và chủ động hơn tạo hứng thú học tập. Ngược lại,
ở các lớp ĐC, năng lực thành tố C phát triển chậm, HS
chỉ thực hiện một cách đối phó với những nhiệm vụ được
giao, chính năng lực thành tố C này ảnh hưởng rất lớn
đến quá trình dạy học, vì chưa chủ động thực hiện nhiệm
vụ về nhà nên HS có rất ít thông tin để xử lí, và vận dụng
kiến thức kìm hãm sự tiếp thu kiến thức mới vào bài học,
kéo theo các năng lực thành tố T, X, V chậm phát triển,
kết quả học tập thu được không cao.
Như vậy, năng lực thành tố C đóng vai trò quan trọng,
quyết định đến chất lượng học tập của HS trong việc bồi
dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MVT ở trên lớp. Năng lực
này phát triển thì kéo theo các năng lực thành tố khác phát
triển theo, sẽ nâng cao chất lượng của quá trình dạy học.
3. Kết luận
Bồi dưỡng NLTH cho HS khi học trên lớp với sự hỗ
trợ của MVT đã tạo động cơ hứng thú, tăng cường sự
tham gia của HS vào quá trình tự học, rèn luyện cho HS
cách thu thập thông tin, tự xử lí thông tin, vận dụng, đánh
giá và tự đánh giá, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt
động tự học với sự hỗ trợ của MVT. Phương pháp dạy
học với sự hỗ trợ của MVT 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 MVT vào dạy thì ngoài việc
tăng cường tính tích cực, chủ động của HS, còn giúp HS
phát triển được NLTH, nâng cao chất lượng dạy học.
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