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Abstract: The self-learning process of students plays a significant role in academic environment.
Thus, self-learning material is one of the most factors which have remarkable impact on this
process. Therefore, it is necessary to develop self-study materials (based on cognitive theory) of
digital subject for student in order to enhance the effectiveness of self-learning. The article presents
the concept of self-learning material, cognitive theory self-learning material; characteristics,
principles, process, structure and the usage of cognitive theory self-learning material in teaching
with flipped classroom model.
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1. Mở đầu
Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu về tự học; các công
trình nghiên cứu đó hướng đến xây dựng khái niệm tự học,
nội dung tự học, hình thức tự học, các kĩ năng tự học, các
biện pháp hình thành kĩ năng tự học và định hướng những
phương pháp tự học cho người học. Tuy nhiên, chưa có
công trình nghiên cứu nào về định hướng xây dựng tài liệu
tự học (TLTH) theo thuyết nhận thức.
Thuyết nhận thức là thuyết học tập mô tả và giải thích
cơ chế tâm lí của việc học tập, nhấn mạnh ý nghĩa của
các cấu trúc nhận thức đối với sự học tập, thừa nhận tính
khách quan của tri thức, nhấn mạnh vai trò của chủ thể
nhận thức, học tập là quá trình xử lí thông tin. Lí thuyết
này được vận dụng trong việc tối ưu hoá quá trình dạy
học nhằm phát triển khả năng nhận thức của người học,
đặc biệt là phát triển tư duy [1], [2]. Chiến lược nhận thức
của người học được xác định trong thuyết nhận thức là
chiến lược thu nhận, xử lí và biến đổi thông tin trong cấu
trúc nhận thức. Do đó, trong quá trình dạy học người dạy
cần dẫn dắt và thúc đẩy quá trình học tập của người học
thông qua các nhiệm vụ học tập để phát triển tư duy, giải
quyết vấn đề. Người học chịu trách nhiệm tiếp thu tài
liệu, xử lí và xây dựng lược đồ nhận thức cho bản thân.
Đây là cơ sở để xây dựng những nhiệm vụ học tập định
hướng hoạt động nhận thức cho người học trong TLTH.
Bài viết trình bày khái niệm TLTH, TLTH theo
thuyết nhận thức; đặc điểm, nguyên tắc, quy trình, cấu
trúc và cách sử dụng TLTH theo thuyết nhận thức khi tổ
chức dạy học dựa vào mô hình lớp học đảo ngược.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Qua quá trình nghiên cứu các tài liệu về tự học,
TLTH, thuyết nhận thức, chúng tôi cho rằng:
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TLTH là tài liệu học tập trình bày những kiến thức khoa
học của các chuyên ngành dưới dạng văn bản, hay dữ liệu
số hóa được người học dùng trong quá trình tự học của bản
thân. Tài liệu được thể hiện dưới các dạng khác nhau như
giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng, sách bài tập, bài
giảng trên mạng... Việc sử dụng tài liệu nhằm mục tiêu lĩnh
hội tri thức một cách nhanh và đầy đủ nhất, và nó cũng giữ
một vị trí đáng kể trong việc nắm vững kiến thức và phát
huy tính tích cực hoạt động trí tuệ của người học.
TLTH theo thuyết nhận thức là tài liệu học tập được
thiết kế nhằm định hướng các hoạt động học tập của
người học khi tự học không có sự hướng dẫn của người
dạy, trong đó nhấn mạnh đến chiến lược nhận thức thu
nhận, xử lí và biến đổi thông tin trong cấu trúc nhận thức.
Mở đầu các bài học trong tài liệu, người học được tham
gia trải nghiệm bằng các tình huống để thấy được sự vận
dụng những kiến thức trong bài học vào thực tế, từ đó
thúc đẩy việc tự học. Khi sử dụng TLTH, lược đồ nhận
thức người học được xây dựng bằng cách giải quyết các
nhiệm vụ học tập được thiết kế theo các mức độ từ đơn
giản đến phức tạp, từ những nhiệm vụ gắn kết những kiến
thức cũ và thông qua đó hình thành nên những kiến thức
mới, hay những nhiệm vụ đòi phải tư duy, vận dụng kiến
thức mới để giải quyết, qua đó hình thành kinh nghiệm
mới cho bản thân. TLTH phải đảm bảo mục tiêu rõ ràng,
nội dung phù hợp, hình thức trình bày phong phú dưới
nhiều dạng kênh hình, kênh chữ để gây hứng thú tự đọc
cho người học. TLTH được sử dụng như là một công cụ
điều khiển hoạt động nhận thức của người học trong quá
trình tự học.
Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình lớp học mà
trong đó bài giảng của giáo viên được chuyển tải để
người học nghiên cứu trước khi tới lớp, do vậy thời gian
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cho các hoạt động tích cực của người học được nhiều
hơn. Ngoài ra, các kĩ năng giao tiếp, độc lập của người
học được tăng cường [3].
2.2. Xây dựng tài liệu tự học theo thuyết nhận thức
2.2.1. Đặc điểm của tài liệu tự học theo thuyết nhận thức
TLTH thông thường tập trung chú trọng vào trình bày
những thông tin khoa học chuyên ngành, theo mạch cấu
trúc logic của khoa học chuyên ngành và thể hiện sự phát
triển của nội dung khoa học chuyên ngành. Tuy nhiên,
TLTH theo thuyết nhận thức hướng đến chiến lược học
tập để người học chiếm lĩnh kiến thức đó, do đó TLTH
có những đặc điểm nổi bật sau:
- TLTH là bản thiết kế của giáo viên hoạch định các
hoạt động để điều khiển nhận thức trong quá trình học của
người học, giúp người học tự chiếm lĩnh được tri thức đó.
- TLTH như bản hướng dẫn quá trình học tập cho
người học.
- TLTH đa dạng các nhiệm vụ học tập, đa dạng các
bài tập theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp, gắn liền
với thực tế để phát triển tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết
vấn đề. Các bài tập là công cụ nhận thức được thiết kế để
dẫn dắt các hoạt động học tập và thông qua giải quyết bài
tập, câu hỏi người học tự hình thành nên kiến thức mới
cho bản thân.
- TLTH được trình bày dựa trên quy luật của cảm giác
và tri giác. Hình thức trình bày TLTH phải có kênh hình
và kênh chữ phù hợp để không gây quá tải trong quá trình
người học tiếp nhận thông tin mới.
- Các mục trong TLTH chính là những nhiệm vụ
nhận thức cho bài học chứ không bắt buộc phải là tiêu đề
nội dung khoa học.
2.2.2. Nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học theo thuyết
nhận thức
- Đảm bảo mục tiêu dạy học
TLTH hỗ trợ quá trình học tập của người học để đạt
được mục tiêu học tập. Do đó, việc xây dựng TLTH phải
xác định rõ mục tiêu học tập mà người học đạt được tuân
theo chương trình giáo dục của môn học, hoặc tuân theo
chuẩn học vấn đã quy định trong chương trình và sách
giáo khoa chính thức.
- Đảm bảo đúng cấu trúc của quá trình nhận thức
Thiết kế các hoạt động học tập trong TLTH cần phải
đảm bảo các hoạt động nhận thức đi theo đúng các giai
đoạn thì hoạt động học tập mới đem lại hiệu quả và có ý
nghĩa phát triển cho người học. Giai đoạn nhận thức
trong dạy học kĩ thuật cảm giác, tri giác, biểu tượng, phân
tích, phán đoán những dữ kiện thông tin để hình thành
những khái niệm kĩ thuật; ứng dụng những khái niệm
trong những tình huống thực tế để giải quyết các nhiệm
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vụ kĩ thuật và phát triển các hệ thống kĩ thuật phục vụ
trong cuộc sống.
- Đảm bảo chính xác nội dung học tập
Các thông tin trình bày trong TLTH là cơ sở để người
học tiếp cận thông tin trong quá trình nắm vững nội dung
tri thức. Do đó, những thông tin nội dung phải đảm bảo
chính xác và được cấu trúc theo những thành phần và mối
quan hệ giữa các thông tin. Trong khi trình bày phải chú
ý để giảm khối lượng thông tin và điều khiển việc tái hiện
thông tin thông qua các cấu trúc để việc tiếp nhận các
thông tin học tập dễ dàng hơn.
- Đảm bảo rõ các chiến lược nhận thức thúc đẩy quá
trình tự học hiệu quả
Trong TLTH cần thể hiện rõ được các nhiệm vụ học
tập, các hoạt động nhận thức như tìm hiểu, xử lí thông
tin, vận dụng thông tin, trao đổi thông tin và có hoạt động
tự kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập. Đồng thời
cũng cần có các phần người học có thể thực hiện các
chiến lược siêu nhận thức của bản thân thông qua các tình
huống, dự án, bài toán kĩ thuật... Tài liệu tập trung vào
quá trình, con đường, phương pháp học tập.
2.2.3. Cấu trúc của tài liệu tự học theo thuyết nhận thức
Cấu trúc của TLTH theo thuyết nhận thức bao gồm 8
phần như sau:
(1) Tiêu đề: Tiêu đề rõ ràng và tạo động lực.
(2) Mục tiêu bài học.
(3) Câu chuyện, tình huống nghiên cứu gắn với thực
tiễn để người học trải nghiệm, cảm nhận, sự hứng thú và
định hướng hoạt động học tập của bản thân.
(4) Kiến thức trọng tâm: Nội dung quan trọng, hình
ảnh gợi lên suy nghĩ, cung cấp thêm thông tin và tạo động
lực và những bài tập để thực hiện chiến lược nhận thức
để học tập những kiến thức trong bài học.
(5) Thực hành của bài học và những các câu hỏi
nhằm mục đích kiểm tra quá trình học tập: Các câu hỏi
định hướng theo các mức độ nhận thức và các bài tập
ứng dụng.
(6) Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
(7) Phần mở rộng học tập: Các nhiệm vụ, hoạt động
hợp tác nhóm, học sinh giải quyết các vấn đề, nghiên cứu
và sáng tạo cùng nhau; Các hoạt động học tập khuyến
khích sử dụng công nghệ thông tin như: tìm kiếm
trên internet, đọc tin tức online, chụp và chia sẻ hình ảnh
hoặc video.
(8) Nhật kí sau mỗi bài học: Những điều quen thuộc,
những điểm mới, những điểm thú vị, những điều tôi học
được, những điều tôi thấy dễ hiểu, những điều tôi thấy
khó hiểu, tôi có nhu cầu biết thêm về... Tự đánh giá bản
thân về việc học của mình.
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2.2.4. Quy trình xây dựng tài liệu tự học theo thuyết
nhận thức
- Bước 1: Xác định mục tiêu bài học: Xác định mục
tiêu bài học là cơ sở để định hướng rõ các nhiệm vụ trong
TLTH, phải đảm bảo mục tiêu học tập cần bao quát đủ 3
lĩnh vực của học tập là: nhận thức (tri thức và kĩ năng về
sự kiện; kĩ năng hẹp - hiểu, kĩ năng mở rộng - phân tích,
tổng hợp, đánh giá); cảm xúc (bao gồm kĩ năng cảm thụ
và phán xét giá trị, ứng xử tình cảm và văn hóa thẩm mĩ,
biểu đạt thái độ và giá trị như rung cảm, đồng cảm, bất
bình, hài lòng); hoạt động thực tiễn (di chuyển tri thức và
phương thức hành động trong các tình huống thực tế, giải
quyết vấn đề từ sự kiện thực tế).
- Bước 2: Thiết kế nội dung học tập:
Nội dung học tập của bài học được mô tả và thiết kế
theo các quy tắc:
+ Chỉ rõ thực chất quá trình, sự vật và sự kiện như:
hình thức, cấu trúc, logic, chức năng, đặc điểm, dấu hiệu,
động lực...
+ Tổ chức có hệ thống những thành phần của khái
niệm, trong toàn thể mạng khái niệm chứa nó.
+ Dự kiến được cấu trúc và tính chất của các hoạt
động mà người học phải thực hiện. Nói cách khác đi, các
hoạt động là môi trường bên ngoài chứa nội dung học
tập; hoặc có thể hiểu, nội dung học tập là đối tượng của
các hoạt động của người học.
+ Chuyển các thành phần nội dung trừu tượng thành
sự mô tả hành động hoặc kĩ năng hành vi, hoặc đối tượng
cảm tính.
- Bước 3: Xác định hình thức trình bày thông tin học
tập: Cách trình bày kênh chữ và kênh hình đảm bảo
không bị quá tải nhận thức, phù hợp với quy luật tri giác
của người học.
- Bước 4: Thiết kế các câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ
mở rộng:
Định hướng các câu hỏi trong bài học để người học
tiếp nhận, xử lí, vận dụng thông tin trong bài học với các
dạng câu hỏi:
+ Câu hỏi phân kì (WHY - Tại sao): Người học phải
tư duy, phân tích để đưa ra câu trả lời.
+ Câu hỏi đồng hóa hay nhận thức (WHAT - Cái gì):
Người học tái hiện lại các sự kiện đã học; xử lí các tình
huống, tóm tắt và hệ thống hóa kiến thức.
+ Câu hỏi hội tụ (HOW - Như thế nào): Người học
hướng đến trình bày sự tối ưu các phương án được đề xuất.
+ Câu hỏi đánh giá hay điều ứng (WHAT IF - Nếu
như): Người học được yêu cầu phát biểu và lí giải các
đánh giá về giá trị, đưa ra ý kiến riêng.
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+ Các bài tập trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp với tự
luận ở mức thấp đến cao với tri thức mới.
+ Bài tập phát triển các giải pháp/ý tưởng cho các vấn
đề kĩ thuật và công nghệ trong thực tế. Như các bài toán kĩ
thuật/vấn đề kĩ thuật để người học nghiên cứu đưa ra các
ý tưởng giải quyết, phát triển tư duy giải quyết vấn đề...
2.2.5. Cách sử dụng tài liệu tự học theo thuyết nhận thức
trong quá trình dạy học
Sử dụng TLTH theo thuyết nhận thức trong mô hình
lớp học đảo ngược. TLTH được giáo viên thiết kế để
người học sử dụng trong quá trình tự học ở nhà những
kiến thức của các bài học trong chương trình, thời gian
trên lớp giáo viên sẽ tăng cường hoạt động trao đổi và
đưa ra những nhiệm vụ học tập để phát triển tư duy bậc
cao cho người học, đồng thời người học cũng được tăng
cường trao đổi với bạn bè từ đó thúc đẩy các em hình
thành năng lực giao tiếp trong học tập. Do đó, tác giả đề
xuất quy trình sử dụng TLTH như sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu bài học
Bước 2: Xác định vấn đề học tập qua bài tập hoặc tình
huống mở đầu
Bước 3: Xác định các nhiệm vụ học tập qua các mục
lớn trong bài
Bước 4: Thực hiện trả lời các câu hỏi, giải quyết các
bài tập (Nếu người học không tự thực hiện được thì
chuyển sang bước 5 đọc thông tin, hoặc xem các minh
họa sau đó quay lại làm bài tập)
Bước 5: Xác định kiến thức mới được rút ra khi thực
hiện các bài tập qua phần thông tin
Bước 6: Giải quyết bài tập hoặc tình huống mở đầu
dựa trên những kiến thức mới đã tự học được
Bước 7: Làm bài tập trong phần bài tập mở rộng để
chuẩn bị cho buổi học trên lớp sau đó
Bước 8: Tự đánh giá kiến thức tự học của bản thân
(viết vào bảng nhật kí)
2.3. Minh họa tài liệu tự học môn Kĩ thuật số cho sinh
viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên theo
thuyết nhận thức
Dưới đây là minh họa bài học có cấu trúc 8 phần như
đã nêu:
(1) Tên bài học: Thiết kế mạch logic tổ hợp
(2) Mục tiêu bài học:
- Trình bày được các phương pháp thiết kế mạch
logic tổ hợp;
- Thiết kế được mạch logic tổ hợp theo yêu cầu công
nghệ đáp ứng nhu cầu thực tế;
- Phát triển tư duy logic.
(3) Nội dung:
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- Tình huống đặt vấn đề
Trong một dây chuyền sản xuất có hệ thống đếm số
lượng sản phẩm và được hiển thị bằng các con số thập
phân như hình 1, em hãy phân tích:

Hình 1. Bảng hiển thị số lượng sản phẩm
1. Phần tử hiển thị được các con số thập phân là gì?
2. Làm thế nào để người ta thiết kế được như vậy?
(4) Kiến thức trọng tâm:
- Nhận diện mạch tổ hợp:
Em hãy sử dụng những kiến thức của bài học “Cổng
logic” và thực hiện bài tập sau:
+ Bài tập 1: Cho mạch logic có sơ đồ như hình 2, trong
đó các biến đầu vào A, B, C có hai trạng thái 0 hoặc 1.

Hình 2. Sơ đồ mạch logic
Em hãy quan sát sơ đồ mạch và trả lời câu hỏi vào
bảng 1:
Bảng 1. Nhận diện mạch tổ hợp
Nội dung
Trả lời
1. Các cổng logic sử
dụng trong mạch

A

B

C

F

2. Lập bảng chân lí
thể hiện mối quan hệ
giữa các trạng thái
đầu ra F theo trạng
thái của biến đầu vào
A, B, C
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3. Nhận xét mối quan
hệ đầu ra của mạch
theo đầu vào
+ Thông tin học tập khái niệm mạch logic tổ hợp:
“Mạch logic tổ hợp (combinational circuits): là các
mạch có giá trị ổn định của tín hiệu lối ra ở một thời điểm
bất kì chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các giá trị đầu vào tại thời
điểm đó. Không phụ thuộc vào các đầu vào ở trạng thái
trước đó. Đó là các loại mạch: cổng logic cơ bản, các bộ
số học, hợp kênh, phân kênh, mạch giải mã, mạch chuyển
đổi mã,...”.
- Xác định các bước thiết kế mạch logic tổ hợp:
Bài tập 2: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà
muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi
công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế
mạch logic thực hiện sao cho:
a. Số cổng là ít nhất.
b. Chỉ dùng một cổng NAND 2 ngõ vào.
Bài giải:
a. Để mạch logic có số cổng là ít nhất ta thực hiện các
bước sau:
- Bước 1: Xác định các biến đầu vào, đầu ra, phân
tích chức năng của đầu ra theo đầu vào và biểu diễn bằng
bảng chân lí sau:
Gọi A, B, C là biến đầu vào thể hiện cho 3 công tắc
1, 2, 3. Mỗi công tắc chỉ có 2 trạng thái đóng và mở. Quy
ước công tắc đóng là mức logic 1, công tắc hở là mức
logic 0.
F là biến đầu ra thể hiện trạng thái của bóng đèn. Đèn
sáng tương ứng mức logic 1, đèn tắt tương ứng mức
logic 0.
Từ giả thiết xây dựng bóng đèn sáng khi cả 3 công
tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc
thứ 3 hở, biểu diễn được bảng chân lí như bảng 2:
Bảng 2. Bảng chân lí
A
B
C
F
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
- Bước 2: Viết phương trình logic của hàm theo bảng
chân lí.
̅ 𝐵.
̅ 𝐶̅ + 𝐴. 𝐵. 𝐶̅
Biểu thức logic ngõ ra: F = 𝐴.
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- Bước 3: Tối thiểu hóa hàm logic đã cho:
̅ 𝐵.
̅ 𝐵̅ + 𝐴. 𝐵). 𝐶̅ = F =
̅ 𝐶̅ + 𝐴. 𝐵. 𝐶̅ = ( 𝐴.
F = 𝐴.
(𝐴 ⊕ 𝐵). 𝐶̅
- Bước 4: Vẽ mạch hàm logic sau khi đã tối thiểu sử
dụng các cổng logic (hình 3)

Hình 3. Mạch hàm logic
b. Chỉ dùng một cổng NAND 2 ngõ vào.
Bước 1: Biến đổi phương trình logic đã tối thiểu về
dạng phương trình logic chỉ sử dụng cổng logic NAND
(Sử dụng công thức Morgan để biến đổi phương trình
sau khi đã tối thiểu)
F  ( AB )  AB )C  ( AB )  AB  C  AB. AB.C

F  F  ( AB. AB).C

Đến đây ta thấy rằng, thừa số trong ngoặc chưa
NAND được với C nên ta cần đảo hai lần nữa để được
kết quả tất cả đều là cổng NAND 2 ngõ vào:
F  F  . AB. AB .C

Bước 2: Vẽ mạch logic chỉ sử dụng cổng NAND
(hình 4)

Hình 4. Mạch logic chỉ sử dụng cổng NAND
Đọc thêm sơ đồ chân của vi mạch cổng NAND 7400
(hình 5)
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Hình 5. Vi mạch logic 7400
Thông tin học tập phương pháp thiết kế các mạch
logic tổ hợp:
Với một mạch logic tổ hợp bất kì nếu cho trước chức
năng ta đều có thể thiết kế và thực hiện được. Quá trình
thiết kế bao gồm các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Từ yêu cầu chức năng ta lập bảng chân lí cho
hàm
Bước 2: Từ bảng chân lí suy ra phương trình logic
Bước 3: Tối giản hoá hàm logic
Bước 4: Từ hàm logic tối giản thiết kế mạch thực hiện
bằng các phần tử logic.
Tuy nhiên, những bước thiết kế trên đây không phải
là bắt buộc áp dụng máy móc, mà nên được vận dụng
linh hoạt theo tình huống cụ thể của thiết kế thực tế.
Trong mạch logic, các tín hiệu truyền từ đầu vào và
đầu ra theo các đường khác nhau. Đường đi dài nhất
trong một mạch gọi là đường truyền có mạch, số lượng
phần tử logic nằm trong đường truyền của mạch gọi là số
tầng của mạch.
Mỗi phần tử logic chỉ có khả năng nối với một số
phần tử khác ở đầu vào và đầu ra. Khả năng đó gọi là hệ
số hợp lối vào và hệ số tải đầu ra.
Như vậy, nếu mạch càng ít tầng thì tốc độ làm việc
càng nhanh và ít có tranh chấp trạng thái (do trễ của các
tín hiệu gây ra), phân tích và thiết kế mạch đơn giản.
Nhưng với mạch ít tầng thì có thể gặp vấn đề là hệ số lối
vào và hệ số tải đầu ra không đáp ứng được, khi đó phải
tăng số tầng của mạch lên. Số tầng của mạch càng nhiều
thì tín hiệu đi từ đầu vào đến đầu ra sẽ càng mất nhiều
thời gian, dẫn đến tốc độ làm việc chậm hơn. Ngoài ra,
với mạch nhiều tầng, do tín hiệu đi theo các đường dài
ngắn khác nhau nên xuất hiện ở các đầu vào các thời
điểm khác nhau. Điều đó có thể làm sai lệch chức năng
của mạch.
Do đó, khi thiết kế mạch phải đảm bảo được các yếu
tố về hệ số tải và số tầng của mạch.
(5) Thực hành: Vận dụng kiến thức quy trình thiết kế
mạch logic như trên em hãy trả lời những câu hỏi trong
tình huống đặt vấn đề theo những định hướng sau:
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1. Phần tử hiển thị được các con số thập phân chính:
2. Thiết kế mạch chuyển đổi tín hiệu nhị phân ở đầu
ra của mạch đếm thành các con số thập phân theo các
bước sau:
Bước 1: Vẽ sơ đồ Led 7 thanh.
Bước 2: Hoàn thiện bảng chân lí sau:
Mã BCD
đầu vào

Số
thập
phân

A

B

C D

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Đầu ra mã 7 đoạn
a

b

c

d

e

f

g

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Bước 3: Tối thiểu hóa các hàm logic:
a = f(A,B,C,D); b = f(A,B,C,D); c = f(A,B,C,D);
d = f(A,B,C,D); e = f(A,B,C,D); f = f(A,B,C,D);
g = f(A,B,C,D)
Bước 4: Vẽ sơ đồ mạch logic có 4 đầu vào A, B, C,
D và 7 đầu ra a, b, c, d, e, f, g.
(6) Hệ thống hóa bài học

(7) Bài tập mở rộng: Hoạt động nhóm (chia 5 sinh
viên/nhóm)
1. Tìm hiểu Led 7 thanh trên thực tế (Sơ đồ mắc 7
Led; tên; hình ảnh thực tế).
2. Tìm hiểu Vi mạch giải mã 7 đoạn trên thực tế 7448,
74LS48, 7449, 74LS49, 7447A, 74L47, 74S47, MC
14495.
3. Tìm hiểu ứng dụng của mạch trên thực tế (sưu tầm
bằng hình ảnh).
(8) Em hãy chia sẻ kiến thức đã sử dụng cần thiết để
thiết kế mạch logic trong tình huống trên?
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Những kiến
thức đã học
được sử
dụng

Những
kiến thức
thực tế
học được

Những
kiến thức
mới học
được

Những
vấn đề
khó hiểu
trong bài

3. Kết luận
Nghiên cứu đã làm rõ đặc điểm của TLTH theo
thuyết nhận thức, nguyên tắc, cấu trúc và quy trình xây
dựng TLTH theo thuyết nhận thức. Tài liệu này sẽ sử
dụng trong giai đoạn trước khi học tập trên lớp theo mô
hình lớp học đảo ngược. Người học sẽ sử dụng tài liệu
này để tự chiếm lĩnh kiến thức trong chương trình môn
học. Giai đoạn học tập trên lớp sinh viên sẽ được trao đổi
và thảo luận để phát triển tư duy phản biện và hợp tác
nhóm trong nhiệm vụ vận dụng và mở rộng kiến thức đã
học vào thực tiễn.
Phát triển nghiên cứu theo hướng tìm hiểu mối quan
hệ của các chiến lược nhận thức và phong cách học tập
của người học để từ đó xây dựng các TLTH đa dạng phù
hợp với phong cách học tập của người học.
(Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên, đề tài mã
số UTEHY.T022.P1718.03)
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