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SỬ DỤNG HỆ THỐNG EDMODO
HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN
Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Thị Thu Huyền
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
Ngày nhận bài: 03/05/2018; ngày sửa chữa: 16/07/2018; ngày duyệt đăng: 17/07/2018.
Abstract: The article presents the solutions for using the Edmodo cloud-based learning
management system to support self-learning activities of students at Thai Nguyen College of
Education. Also, the article introduces a process of organizing online self-learning activities for
students as well as types of exercises to assess the learning outcomes of students. These solutions
have contributed significantly in improving the training quality of the college.
Keywords: Student, self-learning ability, E-learning, Cloud computing, Edmodo.
1. Mở đầu
Tự học đóng vai trò quan trọng, quyết định đến kết
quả, chất lượng học tập của mỗi sinh viên (SV). SV sư
phạm sau này sẽ trở thành những thầy, cô giáo giảng dạy
trong các trường phổ thông, có nhiệm vụ quan trọng là
bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh (HS) phương pháp
tự học - học tập một cách chủ động, tích cực. Do đó,
những thầy cô giáo tương lai cần phải được trang bị
và rèn luyện những kĩ năng thiết yếu đó ngay từ khi còn
là SV.
Nếu chỉ sử dụng hình thức tổ chức dạy học giáp mặt
đơn thuần, việc tổ chức các hoạt động tự học, đặc biệt là
tự học ngoài giờ lên lớp cho SV sẽ khó đạt được hiệu quả
như ý muốn do những trở ngại về mặt thời gian, các điều
kiện để giảng viên (GV) hỗ trợ, đôn đốc SV trong quá
trình tự học. Từ thực tiễn đó, với sự phát triển mạnh mẽ
của các loại hình giáo dục trực tuyến (E-learning) như
hiện nay, bài viết của chúng tôi đề xuất biện pháp tổ chức
hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho SV Trường Cao
đẳng Sư phạm Thái Nguyên thông qua một hệ thống
E-learning là Edmodo. Đây là một hệ thống quản lí học
tập trực tuyến - có thể coi là mạng xã hội học tập lớn nhất
thế giới hiện nay - được vận hành dựa trên nền tảng công
nghệ điện toán đám mây.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vấn đề tự học và tổ chức hoạt động tự học
2.1.1. Quan niệm về tự học và vai trò của việc tự học
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp cận khái niệm
tự học và quá trình tự học theo quan điểm của Nguyễn
Văn Hồng [1], theo đó: Tự học là người học tự mình thực
hiện quá trình học tập mà không cần phải có sự điều
khiển trực tiếp giáp mặt của GV. Quá trình tự học là quá
trình xuất phát từ yêu cầu xã hội, nghề nghiệp và gia đình;
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sự ham muốn, khát khao nhận thức, người học ấp ủ trong
mình những dự định dựa vào những phương tiện nhận
thức để tích lũy kinh nghiệm, tri thức và lao động học tập
để đạt kết quả nhận thức.
Theo Phạm Văn Tuân [2], hoạt động tự học của SV
có những đặc điểm cơ bản sau: - Tự học là quá trình học
tập tự giác, tích cực, độc lập của SV; - Tự học của SV
diễn ra dưới sự hướng dẫn, giám sát trực tiếp hoặc gián
tiếp của GV; - Trong quá trình tự học, SV huy động các
chức năng tâm lí (nhận thức - thái độ - hành vi) của bản
thân, bằng những hành động học tập cụ thể lĩnh hội
những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp; - Tự học diễn
ra trong môi trường học tập, chịu sự tác động bởi các điều
kiện học tập của SV.
2.1.2. Các hình thức tự học và tổ chức hoạt động tự học
Theo Nguyễn Cảnh Toàn [3], có các hình thức tự học
chính là: trực tiếp (GV và HS mặt giáp mặt tương tác trực
tiếp: việc tự học của HS diễn ra dưới sự điều khiển trực
tiếp của GV với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học
trên lớp; môi trường là các lớp học truyền thống) và gián
tiếp (không có GV bên cạnh HS: HS tự học với nguồn
học liệu mà mình có được như: Sách giáo khoa, sách bài
tập, sách tham khảo, băng ghi âm, ghi hình bài giảng...
Việc tự học sẽ đòi hỏi HS phải thực sự làm việc độc lập,
tự mình vượt khó.).
Theo Trịnh Thị Phương Thảo [4]: Tổ chức hoạt động
tự học là sự sắp xếp các thao tác, các hoạt động dạy học
với hoạt động tự học. Với quan điểm này tổ chức hoạt
động tự học cho HS là quá trình thiết kế, sắp xếp các biện
pháp tổ chức giảng dạy của GV nhằm tiến hành hướng
dẫn điều khiển, chỉ đạo cách tự thiết kế, tự sắp xếp các
biện pháp tự học, tự nghiên cứu của HS, giúp HS phát
huy tới mức cao nhất năng lực tự học, tự nghiên cứu của
mình, thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ học tập.
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2.2. Tóm lược về mạng xã hội học tập Edmodo [5], [6],
[7], [8]
Edmodo là một hệ thống quản lí học tập trực tuyến
hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, kết nối các
thành viên của hệ thống theo nguyên lí của một mạng xã
hội (giống như Facebook). Được sáng lập vào năm 2008
bởi Nic Borg, Jeff O’Hara và Crystal Hutter, trải qua quá
trình phát triển, đến nay Edmodo đã trở thành mạng xã
hội dành cho học tập lớn nhất trên thế giới với trên 81
triệu người sử dụng đến từ khắp các quốc gia trên thế
giới, trong đó tập trung đông nhất ở Mĩ và các quốc gia
nói tiếng Anh. Quan điểm của những người sáng lập và
phát triển Edmodo là: tập trung xây dựng nền tảng công
nghệ qua đó người dùng “muốn sử dụng” thay vì “phải
sử dụng”. Những tiện ích của Edmodo đều mang tính
giáo dục rất cao. Năm 2015, Edmodo được Noodle website giáo dục nổi tiếng của Mĩ vinh danh là 1 trong
32 công cụ giáo dục trực tuyến sáng tạo nhất. Bên cạnh
việc sử dụng thông qua truy nhập trình duyệt web trên
các thiết bị, Edmodo còn được phát triển dưới dạng ứng
dụng chạy trên các thiết bị di động, điện thoại thông minh
giúp người dùng dễ dàng tải về từ các kho ứng dụng di
động trực tuyến của Google, Apple và Microsoft để cài
đặt và sử dụng.
Có thể chỉ ra một số ưu điểm của hệ thống Edmodo
như sau: - Sử dụng hoàn toàn miễn phí; Không cần người
quản trị để vận hành, bảo trì hoạt động của hệ thống;
- Không giới hạn quy mô GV và SV đăng kí; - Thời gian
để thiết lập và đưa vào hoạt động một lớp học ảo là rất
nhanh chóng; - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng; - Khả
năng truy cập linh hoạt từ nhiều thiết bị, hệ thống có tính
ổn định cao; - Quản lí kết nối chặt chẽ; - Không gian lưu
trữ trực tuyến dữ liệu lớn, kết nối linh hoạt đến nhiều công
cụ lưu trữ dữ liệu đám mây như Microsoft 365, Google
Drive, tích hợp công cụ văn phòng tiện ích Microsoft
Office online; - Việc kiểm tra, đánh giá, theo dõi sự tiến
bộ học tập của người học trở nên dễ dàng hơn với các
công cụ hữu dụng: Công cụ giao bài tập (Assignment),
bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz), thăm dò ý kiến (Poll), sổ
điểm trực tuyến (Gradebook), khen thưởng (Badges)...;
- Phụ huynh có thể tham gia vào lớp học để cập nhật thông
tin về quá trình học tập của con em mình.
Để phù hợp với điều kiện thực tiễn về hạ tầng công
nghệ thông tin, nguồn nhân lực IT cùng các yếu tố cần
thiết để triển khai E-learning trong Nhà trường, chúng tôi
lựa chọn mạng xã hội học tập Edmodo để tạo lập và triển
khai các lớp học trực tuyến hỗ trợ tổ chức các hoạt động
tự học cho SV Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
2.3. Quá trình triển khai thử nghiệm sử dụng Edmodo
để tổ chức các hoạt động tự học cho sinh viên tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
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Xuất phát từ thực tiễn hoạt động đào tạo và quá trình
nghiên cứu, triển khai dạy học thử nghiệm trên các nền
tảng hệ thống quản lí học tập trực tuyến khác nhau, bắt
đầu từ năm học 2014-2015, nhóm nghiên cứu chúng tôi
đã quyết định lựa chọn sử dụng Edmodo làm công cụ để
triển khai lồng ghép học tập trực tuyến vào quá trình
giảng dạy các học phần: Phương pháp dạy học Tiếng
Việt, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu
học cho SV ngành Giáo dục tiểu học; Tổ chức hoạt động
vui chơi ở trường mầm non, Ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học ở mầm non cho SV ngành Giáo dục
mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
Trong đó, năm học 2014-2015, chúng tôi áp dụng cho
SV các lớp cao đẳng tiểu học: K12B, K13A, K13D. Năm
học 2015-2016 là các lớp cao đẳng tiểu học: K13D,
K14A, K14C. Năm học 2016-2017 là các lớp cao đẳng
mầm non: K12D, K13A. Năm học 2017-2018 là lớp cao
đẳng mầm non K13A, cao đẳng mầm non K13C, cao
đẳng tiểu học K16A. Ngoài ra, Edmodo cũng được sử
dụng để hỗ trợ SV lớp cao đẳng mầm non K13B học tập
học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong năm học
hiện tại.
- Quá trình tổ chức các hoạt động tự học cho SV trực
tuyến trên Edmodo được chúng tôi triển khai qua các
bước chính sau:
Bước 1: Thiết lập quyền quản trị mạng kết nối của
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên trên Edmodo.
Thiết lập tài khoản GV trên Edmodo. Tạo lập các lớp học
ảo tương ứng với các học phần được lựa chọn để hỗ trợ
SV tự học.
Bước 2: Tập huấn cho SV cách thức tạo tài khoản cá
nhân, cách thức kết nối tài khoản cá nhân vào lớp học ảo
và kĩ thuật sử dụng Edmodo phục vụ việc học tập. (Ở
bước này chúng tôi nhận thấy, SV đa phần đều nhanh
chóng sử dụng được Edmodo chỉ sau 30 phút hướng dẫn
bởi giao diện thân thiện, tương đồng với Facebook).
Bước 3: Tổ chức các hoạt động tự học cho SV và
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV thông qua các
lớp học ảo trên Edmodo.

Hình 1. Giao diện trang quản lí một lớp học ảo
trên Edmodo
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Hình 2. Mục quản lí thành viên của một lớp học ảo
trên Edmodo
Trong quá trình triển khai, chúng tôi sử dụng mô hình
mô hình dạy học hỗn hợp Blended learning. Trong đó,
để phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế dạy học của
nhà trường, chúng tôi tổ chức dạy học như sau:
+ GV thiết kế, đóng gói và truyền tải nội dung học
tập, tạo diễn đàn, hướng dẫn tự học trên hệ thống
Edmodo song song với việc học giáp mặt trên lớp. Song
song với việc dạy học trên lớp, thông qua chức năng gửi
thông báo (Note) của Edmodo, chúng tôi gửi thông báo
hướng dẫn SV truy cập vào các tài liệu điện tử như:
Video bài giảng E-learning, các tài liệu có định dạng .pdf,
.ppt... Các tài liệu này đã được GV chọn lọc kĩ càng nên
đặc biệt hữu ích cho SV tham khảo để tự học, tự ôn tập
kiến thức và rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm.
Với hình thức này, GV có thể giao nhiệm vụ cho cá nhân
SV hoàn thành các bài tập trên hệ thống thông qua các
bài kiểm tra trực tuyến. Thông qua việc làm bài tập và
các bài kiểm tra, SV có thể tự so sánh, đánh giá kết quả
của mình, nếu có vấn đề nào chưa hiểu, SV có thể truy
cập vào các học liệu điện tử trên hệ thống để củng cố lại
bài học trên lớp. Việc GV yêu cầu SV tự học một số nội
dung kiến thức trên hệ thống Edmodo giúp SV nâng cao
năng lực tự học của mình. Bên cạnh đó GV có thể tổ chức
các hình thức tự học theo nhóm, các seminar... để giao
nhiệm vụ theo nhóm cho SV. SV có thể học nhóm nhưng
không nhất thiết phải gặp nhau mà cùng nhau làm các bài
tập, hoặc thảo luận một vấn đề do GV đưa ra qua diễn
đàn. Đồng thời, thông qua diễn đàn, SV có thể trao đổi
trực tiếp với GV về các vấn đề vướng mắc trong tự học.
+ GV yêu cầu SV tham gia tự học một đơn vị kiến
thức cụ thể trên hệ thống (một phần bài học đang giảng
dạy) để giảm tải việc giảng bài trên lớp. Thông qua hệ
thống Edmodo, các câu hỏi thảo luận - gián tiếp là nội
dung của bài học - cùng với các tài liệu tham khảo cần
thiết được chúng tôi đăng tải lên các lớp học ảo như một
phần bắt buộc của khóa học. Các nội dung thảo luận yêu
cầu chuẩn bị ở nhà đều được chúng tôi yêu cầu SV gửi
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lên hệ thống trước mỗi buổi học diễn ra. Với những nội
dung được yêu cầu trình bày theo nhóm trên lớp, nhóm
SV được phân công phụ trách nội dung bài nào sẽ chủ
động trình bày nội dung đó trước cả lớp với nội dung đã
chuẩn bị ở nhà được lưu trên hệ thống. Các nhóm còn lại
tiếp nhận thông tin. Các nhóm SV chủ động tiến hành hỏi
đáp và ghi nhận, bình xét câu trả lời. GV đóng vai trò
giám sát, sau khi kết thúc phần bài giảng, các nhóm còn
lại dựa trên các tiêu chí đã định như nội dung, hình thức,
cách trình bày,...) của nhóm được trình bày để đưa ra
nhận xét. Việc nhận xét giữa các nhóm giúp SV nhìn
nhận ưu và nhược điểm trong bài giảng của nhóm mình,
từ đó rút kinh nghiệm cho lần trình bày sau. Hoạt động
này cũng đồng thời đặt ra yêu cầu đối với từng SV: bao
quát toàn bộ nội dung của học phần, tránh tình trạng
trống kiến thức. Sản phẩm trình chiếu của các nhóm đều
được công khai, hoạt động của từng nhóm (bao gồm
phân công, thảo luận trước và sau trình chiếu) đều được
lưu vết trên hệ thống Edmodo. Ngoài ra, việc tổ chức
hoạt động trên lớp nói trên khiến mỗi SV đều có quyền
tham dự vào việc đánh giá kết quả của nhóm khác, vai
trò của cá nhân trong tập thể được đề cao hơn, kết quả
đánh giá của GV được công bằng, minh bạch hơn.
- Về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV trên hệ
thống Edmodo: Thông qua các tính năng kiểm tra đánh
giá trực tuyến của Edmodo, chúng tôi yêu cầu SV thực
hiện các dạng bài tập sau trong quá trình tự học ngoài giờ
lên lớp.
+ Dạng bài tập tự luận với yêu cầu nộp sản phẩm là
tập tin Word. Các đề bài tập SV nhận được thường là:
các dạng đề kiểm tra kiến thức mở (thường yêu cầu SV
trình bày ý kiến, quan điểm cá nhân về một vấn đề kiến
thức); bài tập soạn giáo án: là dạng bài tập tổng hợp tất
cả các kĩ năng, kiến thức về dạy học, là yêu cầu bắt buộc,
tối quan trọng với mỗi SV sư phạm.
+ Dạng bài tập yêu cầu SV làm các bài kiểm tra năng
lực thực hành, nộp sản phẩm bằng các tệp tin video cho
GV. Hình thức này giúp GV khắc phục được một hạn
chế rất lớn đang tồn tại ở các trường Sư phạm hiện nay
đó chính là thời gian trên lớp và điều kiện để SV thực
hành, rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm.
Ví dụ: Với một bài kiểm tra tập giảng học phần
Phương pháp dạy học Tiếng Việt hoặc học phần Tổ chức
hoạt động vui chơi trong trường Mầm non, nếu thực hiện
ở trên lớp sẽ không có đủ thời gian để từng SV có điều
kiện giảng hoàn chỉnh một giờ học cũng như thể hiện
được hết các kĩ năng, ý đồ sư phạm trong giờ học đó. Với
Edmodo, GV yêu cầu SV tự tiến hành giảng một tiết học
và tự mình (hoặc nhờ bạn cùng lớp) quay lại tiết học bằng
thiết bị cá nhân rất thông dụng đó là điện thoại rồi gửi tập
tin sản phẩm qua Edmodo để GV đánh giá. Thực tế triển
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khai, các em SV đều rất hứng thú với cách thực hiện này.
Các em thường tập trung lại thành nhóm từ 3 đến 5 người
để góp ý, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện bài tập
giảng. Sản phẩm làm xong, SV tải lên website
Youtube.com và sau đó dùng links Youtube để nộp bài
cho GV. Để quay được một giờ dạy thành công, mỗi SV
sẽ phải chuẩn bị kĩ càng mọi khâu từ chuẩn bị giáo án,
đồ dùng dạy học, trang phục lên lớp đến việc tự tập luyện
các kĩ năng dạy học, giảng thử. Vì vậy, khi đã hoàn thành
được một Video để nộp bài cũng đồng nghĩa với việc các
em đã phải trải qua nhiều lần luyện tập thực hành các
kiến thức, kĩ năng thể hiện trong bài.

Hình 3. Bài tập giảng dưới dạng video
được SV nộp cho GV qua EDMODO

Hình 4. GV nhận xét bài tập của SV
+ Quá trình đánh giá các bài kiểm tra: Vì các sản
phẩm được nộp trực tuyến và tập trung tại một vị trí quy
định trong hệ thống Edmodo nên GV rất thuận tiện trong
việc quản lí, cũng như nhận xét, đánh giá. GV có thể sửa
trực tiếp chữa lỗi sai trong bài làm, gửi ý kiến nhận xét,
phản hồi về bài làm cho SV để SV nhận biết được những
ưu, nhược điểm về bài làm, sản phẩm thực hiện của mình.
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Với các bài nộp có chất lượng tốt, có cách làm hay hoặc
các bài chứa các lỗi phổ biến mà SV hay mắc, GV có thể
chia sẻ trực tuyến tới cả lớp để cùng trao đổi, rút kinh
nghiệm. GV cũng có thể chia sẻ chéo các sản phẩm nộp
của SV cho các SV khác để yêu cầu SV nhận xét bài làm
cho bạn của mình. Thông qua việc phải nhận xét bài làm
cho bạn cũng chính là một lần SV phải tự trau dồi kiến
thức của bản thân.
+ Với dạng bài tập kiểm tra trắc nghiệm, việc các đề
kiểm tra trắc nghiệm được tạo, gửi và cho phép người
học làm bài trực tuyến đã thực sự mang lại những ưu
điểm rõ rệt so với cách thực hiện truyền thống. Với người
học, việc thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm trực
tuyến trên mạng Internet thực sự thú vị hơn rất nhiều so
với cách thực hiện thủ công trên giấy như trước đây. Đối
với GV, việc chấm các bài kiểm tra trắc nghiệm trở nên
tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết. Trừ dạng câu hỏi trắc
nghiệm Trả lời ngắn yêu cầu GV phải tự kiểm tra đáp án
trả lời của SV, với các loại hình câu hỏi trắc nghiệm còn
lại việc chấm điểm đều là do hệ thống tự động thực hiện
dựa trên các đáp án chính xác đã được GV đưa lên trong
quá trình tạo đề trắc nghiệm.
Đồng thời với đó, các số liệu thống kê về tỉ lệ trả lời
đúng/sai của từng SV với từng câu hỏi, số SV đạt điểm
cao, đạt cùng một mức điểm... đều được hệ thống tự động
tính toán và cung cấp thông tin chi tiết giúp GV thuận
tiện trong đánh giá người học. Sau khi nhận được kết quả
do hệ thống gửi, SV có thể xem được chi tiết nội dung
bài làm của mình, số câu trả lời sai, số câu trả lời đúng,
đáp án chính xác của từng câu hỏi. Kết hợp với nhận xét
bài làm được gửi từ GV sẽ giúp các em chủ động nắm
bắt, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế về mặt kiến
thức của bản thân.
Với tất cả các lớp học ảo trên Edmodo của chúng tôi,
khi bài tập đã được đăng tải, SV sẽ nhận được thông báo
về yêu cầu cũng như thời hạn nộp bài. Những bài làm
được nộp trong thời gian quy định sẽ được chấm và nhận
xét. Ngược lại, những bài nộp sau thời hạn sẽ không được
chấp nhận và một thông báo sẽ được gửi tới GV. Thông
qua việc quản lí thời hạn nộp bài, GV trực tiếp đưa ra
những cảnh báo, nhắc nhở dành cho SV. Qua thực tế
kiểm chứng, SV nhận được cảnh báo sớm có thái độ tích
cực hơn và chủ động hơn trong những lần làm bài tiếp
theo.
- Các hoạt động khác trong quá trình triển khai sử
dụng thử nghiệm Edmodo tại Trường Cao đẳng Sư phạm
Thái Nguyên và một số trường phổ thông trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên:
+ Sử dụng Edmodo hỗ trợ SV trong hoạt động thực
tập sư phạm: Trong hoạt động thực tập sư phạm của SV
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, chúng tôi cũng
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đã thử nghiệm sử dụng Edmodo thiết lập một Group để
hỗ trợ SV của lớp Cao đẳng Toán - Tin K19 trong quá
trình các em đi thực tập sư phạm đợt 2 tại trường THCS.
Hoạt động chính được thực hiện trong Group đó là yêu
cầu SV gửi lên Group các lịch giảng, các giáo án sẽ giảng
dạy để GV góp ý, các SV thực tập khác chia sẻ ý tưởng
xây dựng để giáo án được thêm hoàn thiện. Đồng thời,
trong quá trình thực tập, có nhiều tình huống sư phạm mà
các em gặp khó khăn trong cách giải quyết cũng được
trao đổi trực tuyến trên hệ thống để GV có thể hướng dẫn,
gợi ý cho các em cách xử lí tình huống sao cho phù hợp
nhất. Hoặc trong trường hợp các SV thực tập khác cũng
gặp phải tình huống như trên và đã có cách xử lí thì có
thể trực tiếp chia sẻ với bạn ngay trên hệ thống. Cách làm
này giúp SV trong quá trình thực tập tự tin hơn rất nhiều
bởi luôn có một diễn đàn trực tuyến hoạt động để hỗ trợ
các em mọi lúc, mọi nơi, tiện lợi hơn rất nhiều nếu chỉ
được trao đổi qua điện thoại hoặc phải gặp trực tiếp GV
để xin ý kiến.
+ Hoạt động triển khai mở rộng sử dụng mạng xã hội
học tập Edmodo tại một số trường phổ thông trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên. Với đặc điểm của Edmodo, bên cạnh
đối tượng sử dụng là SV đại học, cao đẳng, HS ở các cấp
học phổ thông là một đối tượng được công cụ hướng đến
mạnh mẽ. Với Edmodo, một ưu điểm nổi bật đó là Phụ
huynh HS có thể tham gia làm thành viên của lớp học ảo
dưới vai trò quan sát để theo dõi quá trình học tập của
con em mình. Ở Mĩ và các quốc gia phát triển, Edmodo
đã được cung cấp rộng khắp từ bậc học giáo dục mầm
non đến giáo dục trung học. Đến thời điểm hiện tại,
chúng tôi đã triển khai tập huấn sử dụng mạng xã hội
Edmodo cho một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên, bao gồm: Trường THPT Chu Văn An;
Trường THPT Đại Từ; Trường THPT Lưu Nhân Chú;
Trường THPT Định Hóa; Trường THPT Lương Phú;
Trường THCS Nha Trang; Trường Tiểu học Phú Xá.
Qua đó góp phần trang bị thêm công cụ, giải pháp hữu
ích để các nhà trường phổ thông ứng dụng phục vụ đổi
mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh
giá HS, đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn
của GV; hỗ trợ tích cực để tổ chức các hoạt động tự học
cho HS trong và ngoài giờ lên lớp.
- Đánh giá chung về quá trình triển khai thử nghiệm:
Từ kết quả khảo sát thu được (trong [6]) cho thấy,
tháng đầu tiên lồng ghép Edmodo vào lớp học truyền
thống, SV ở lớp học môn Ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học ở tiểu học đạt tỉ lệ 15,7% SV đọc yêu cầu
của GV trên Edmodo và chuẩn bị trước khi đến lớp, con
số này là 17,3% với lớp học môn Phương pháp dạy học
Tiếng Việt ở tiểu học và 16,2 % với lớp học môn Tổ chức
hoạt động vui chơi trong trường mầm non. Tuy nhiên,
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sau quá trình thường xuyên kiểm tra và đưa ra cảnh báo
cho SV, kết quả thu được ở tháng thứ 3 triển khai
Edmodo là rất đáng khích lệ. Kết quả là 82,5% SV của
lớp học môn Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học ở tiểu học đã chủ động nghiên cứu và chuẩn bị nội
dung trước khi lên lớp, tỉ lệ của 2 lớp còn lại cũng rất tích
cực: 84,8 % với lớp học môn Phương pháp dạy học
Tiếng Việt ở tiểu học và 81,8 % với lớp học môn Tổ chức
Hoạt động vui chơi trong trường mầm non.
Tiến hành lấy ý kiến phản hồi của SV các lớp được
thực nghiệm sử dụng Edmodo để học tập, chúng tôi thu
được kết quả như sau:
Bảng 1. Bảng khảo sát ý kiến SV về hiệu quả sử dụng
Edmodo trong dạy học [6]
Ý kiến của SV
TT

Nội dung điều tra

Tổng
số SV

Đồng ý

Không đồng ý

Số lượng

Tỉ lệ %

Số lượng

Tỉ lệ %

1

Edmodo có giao diện
thân thiện, dễ sử dụng

152

148

97,4

4

2,6

2

Sử dụng Edmodo để
kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của SV
đảm bảo công bằng,
khách quan

152

143

94,1

9

5,9

3

Sử dụng Edmodo
giúp SV hứng thú hơn
so với học tập bằng
phương pháp truyền
thống

152

146

96,1

6

3,9

4

Học tập với sự hỗ trợ
của Edmodo giúp SV
đạt kết quả tốt hơn

152

147

96,7

5

3,3

Kết quả thống kê cho thấy: đa số SV đều cảm thấy
hứng thú với việc sử dụng Edmodo cũng như thấy được
những hiệu quả mà Edmodo mang lại cho việc học tập
của bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng vẫn còn tồn
tại một số ít SV chưa thật sự hứng thú, có tinh thần tích
cực trong quá trình học tập. Đi sâu vào tìm hiểu, chúng
tôi tìm ra nguyên nhân của vấn đề này là do kĩ năng công
nghệ thông tin của một số SV còn chưa thực sự tốt nên
khả năng khai thác, tra cứu tài liệu học tập, thực hiện các
bài kiểm tra trên Edmodo của các em còn hạn chế. Để
khắc phục hạn chế này, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường
đẩy mạnh hơn nữa việc tập huấn các kĩ năng công nghệ
thông tin cần thiết cho SV trong thời gian tới.
3. Kết luận
Những kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy,
mạng xã hội Edmodo thực sự là một công cụ hữu ích, hỗ
trợ tích cực và hiệu quả cho GV trong quá trình tổ chức
các hoạt động tự học cho SV ngoài giờ lên lớp. Việc ứng
dụng Edmodo vào hoạt động dạy học sẽ đóng góp tích
cực vào hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại Trường
Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
(Xem tiếp trang 42)
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Bài tập 2. Giải thích: Vì sao 5 miếng sắt gắn liền với
nhau thành 1 chuỗi, trong khi đó chỉ có chiếc vòng đầu
tiên tiếp xúc với nam châm.
Bài tập 3 (Vận dụng cao): Cho 2 la bàn, em hãy mô
tả các bước tiến hành thí nghiệm để chỉ ra rằng trái đất có
từ trường.
Bài tập 4 (Vận dụng sáng tạo): Có một khối kim loại
hình tròn. Hãy vận dụng tiến trình nghiên cứu khoa học
để chứng minh rằng khối kim loại đó là kim loại thường,
hay nam châm? Hoặc là kim loại có từ tính?
GV tổ chức cho lớp thảo luận, giao bài tập về nhà phù
hợp với từng đối tượng HS.
3. Kết luận
Dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học đòi hỏi tính tự lực và tự giác ở mỗi HS. Để đánh giá
được sự phát triển NLKH của HS trong quá trình học tập
dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học, GV cần thiết kế
các bảng kiểm chỉ báo hành vi và phân chia các mức độ
hành vi của HS ở từng NLKH thành phần; sau đó dựa
trên những thông tin ở phiếu phản hồi của HS, GV có thể
đánh giá được sự phát triển NLKH của HS. Từ kết quả
đánh giá, GV sẽ có biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ HS
trong quá trình học tập. Dạy học dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học đòi hỏi GV cần đầu tư thời gian cho
việc chuẩn bị phiếu học tập, thiết bị thí nghiệm.
Dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
nhằm tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm thông qua các
giai đoạn nghiên cứu khoa học để tìm ra tri thức khoa
học, phát triển NLKH cho các em, đồng thời đáp ứng
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