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Abstract: Connectivism (connection-based learning theory) is considered a
a learning theory in the digital age, in which, learning occurs through connections in the network,
with a network and connection buttons that help the learning process. Teaching by connectivism
is an active teaching method that teachers and students can use information technology-based
connection buttons to support teaching and learning to promote students' activeness, initiative and
creativity, contributing to improving teaching effectiveness. This article presents a summary of
connectivism and some suggestions for application of Connectivism in teaching, we call teaching
methods according to connectivism.
Keywords: Connectivism, connection-based learning, teaching methods according to
connectivism, active teaching method.
1. Mở đầu
Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát
triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, nó làm thay đổi nhiều hoạt
động trong các lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực giáo
dục nói riêng. Ở Việt Nam, việc giảng dạy các môn học ở
trường phổ thông nói chung và môn Toán nói riêng, giáo
viên thường hướng đến việc sử dụng kết hợp nhiều phương
pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của học sinh trong đó có việc sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ việc dạy và học.
Khi sử dụng internet, người học cần phải tốn nhiều
thời gian để chọn lọc nguồn thông tin, nguồn học liệu để
đáp ứng cho nhu cầu học tập của cá nhân. Người học
muốn học tập theo năng lực của mình trong một thời gian
nhất định ở một môi trường có sự hướng dẫn của người
thầy, được kết nối, trải nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm, nội
dung học tập của mình với những người khác; được tham
khảo những bài học hay và tự kiểm tra kiến thức của
mình sau khi tìm hiểu nội dung cụ thể nào đó. Liệu rằng
có một cách dạy học nào đáp ứng được nhu cầu đó của
người học hay không? Nó có quan hệ thế nào với các
phương pháp dạy học tích cực?
Theo chúng tôi, có một cách dạy học như thế, đó là
dạy học theo lí thuyết kết nối. Dạy học theo lí thuyết kết
nối sẽ trợ giúp đắc lực cho học sinh thông qua các “nút”
kết nối với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Bài viết
này trình bày về lí thuyết kết nối, sự vận dụng trong dạy
học và so sánh với phương pháp dạy học theo lí thuyết
kết nối với một số phương pháp dạy học tích cực khác.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Lí
thuyết kết nối

Lí thuyết kết nối (Connectivism) là một lí thuyết học
tập dựa trên sự kết nối nhiều nguồn học liệu có liên quan
tới bài học, như mạng internet, nó được diễn ra trong thời
đại kĩ thuật số phát triển nhanh chóng [1], [2], [3]. Lí
thuyết này được thúc đẩy bởi Stephen Downes và
George Siemens. Hai trong những nguyên tắc của lí
thuyết này (gọi là nguyên tắc Siemen) là: Kiến thức nằm
trong sự đa dạng thông tin; học tập là một quá trình kết
nối các nút thông tin.
Theo George Siemens, “Lí thuyết kết nối là sự tích hợp
các nguyên tắc khám phá bởi sự đa dạng các nút, mạng, và
sự phức hợp các lí thuyết học tập cá nhân; là một quá trình
xảy ra trong môi trường ảo của việc chuyển đổi các yếu tố
cốt lõi - không hoàn toàn dưới sự kiểm soát của cá nhân.
Học tập (được định nghĩa là kiến thức hành động) có thể
tồn tại bên ngoài ý thức của chúng ta (trong một tổ chức
hoặc một cơ sở dữ liệu), tập trung vào kết nối bộ thông tin
chuyên ngành. Hơn nữa, các kết nối cho phép chúng ta tìm
hiểu thêm nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề
mà chúng ta tìm hiểu. Kết nối được thúc đẩy bởi sự hiểu biết
như các quyết định đưa ra dựa trên các nền tảng khác nhau.
Ở đó thông tin mới liên tục được cập nhật, mà khả năng
phân biệt giữa thông tin quan trọng và không quan trọng là
thiết yếu. Đồng thời, khả năng nhận biết các thông tin mới
làm thay đổi hình thức cũng rất quan trọng” [1].
Siemens, 2005 [1] đưa ra 8 nguyên tắc cốt lõi của lí
thuyết kết nối như sau: (1) Học tập và kiến thức dựa trên
sự đa dạng của các ý kiến; (2) Học tập là một quá trình kết
nối các nguồn thông tin; (3) Việc học có thể nằm trong các
thiết bị ngoại vi; (4) Năng lực hiểu biết quan trọng hơn
những gì để biết; (5) Nuôi dưỡng và duy trì các kết nối là
việc cần thiết để tạo ra điều kiện học tập liên tục; (6) Khả
năng thấy được sự kết nối giữa các lĩnh vực, ý tưởng và
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khái niệm là một kĩ năng cốt lõi; (7) Chuẩn xác, cập nhật
kiến thức là mục đích của hoạt động học tập theo lí thuyết
kết nối; (8) Việc ra quyết định chính là quá trình học
tập. Chọn lọc những thông tin có được phù hợp với thực
tế. Kiến thức chuẩn của ngày hôm nay cũng có thể bị sai ở
tương lai bởi những thông tin mới được bổ sung.
Stephen Downes và George Siemens đã đưa ra quan
điểm của lí thuyết kết nối, coi lí thuyết kết nối là một lí
thuyết học tập trong thời đại kĩ thuật số phát triển mạnh
mẽ. Trong đó, việc học tập xảy ra thông qua các kết nối
trong mạng, với một mạng lưới với các nút và các kết nối
giúp cho quá trình học tập. Lí thuyết kết nối là sự tích hợp
các nguồn thông tin, có thể cập nhật, bổ sung liên tục.
Mặc dù quan điểm của một số nhà khoa học chưa
đồng tình với quan điểm của Stephen Downes và George
Siemens về việc coi lí thuyết kết nối là một lí thuyết học
tập nhưng các tác giả này cũng đã công nhận tầm quan
trọng của nó trong giáo dục hiện nay. Các tác giả này
cũng công nhận về tầm quan trọng của mạng và quan
điểm về lí thuyết kết nối làm cơ sở cho những thiếu sót
của lí thuyết học tập hiện có. Đặc biệt, tác giả Rita Kop
đã cho rằng lí thuyết kết nối đóng một vai trò quan trọng
trong việc phát triển triết lí giáo dục mới…
Quan niệm của chúng tôi cũng đồng quan điểm với
Stephen Downes và George Siemens về lí thuyết kết nối.
Chúng tôi cho rằng, lí thuyết kết nối là một lí thuyết học
tập bởi các lí do như sau:
- Thứ nhất, lí thuyết kết nối được xây dựng thỏa mãn
các tiêu chí của một lí thuyết học tập (được đưa ra bởi
Schunk [4]), cụ thể như sau:
+ Việc học tập diễn ra như thế nào? Học tập được
diễn ra trong một cộng đồng học tập và trong thời đại
công nghệ phát triển mạnh mẽ. Học tập diễn ra chủ yếu
thông qua việc xác nhận và giải thích các tri thức.
+ Các yếu tố ảnh hưởng là gì? Sự đa dạng của mạng
và sức mạnh của các mối quan hệ trong mạng là một
trong những yếu tố có ảnh hưởng rõ ràng nhất.
+ Vai trò của bộ nhớ là gì? Bộ nhớ được lưu trữ trên mạng
internet hỗ trợ đắc lực cho bộ nhớ trong đầu óc của con người.
+ Việc chuyển đổi, cập nhật kiến thức diễn ra như thế
nào? Xảy ra bằng cách kết nối thông qua các nút.
+ Những kiểu học tập nào phù hợp nhất với lí thuyết
này? Lí thuyết kết nối phù hợp với kiểu học tập cần kết
hợp với nguồn nhiều nguồn tri thức đa dạng.
- Thứ hai, lí thuyết kết nối là một lí thuyết học tập vì
nó có tính chất lí luận, có cơ sở khoa học và định hướng
hoạt động của con người trong lĩnh vực giáo dục.
- Thứ ba, mỗi lí thuyết dạy học đều có những ưu điểm
nhất định và việc sử dụng chúng một cách hợp lí trong

dạy và học đều đem lại những hiệu quả. Tuy nhiên,
không có lí thuyết nào có ưu điểm tuyệt đối, mỗi lí thuyết
đều có một số hạn chế, tồn tại nhất định. Theo sự phát
triển một cách tất yếu khách quan, một thuyết học tập
mới ra đời thường phải thừa hưởng những ưu điểm của
những lí thuyết trước đó và hạn chế bớt những khuyết
điểm của lí thuyết đó. Lí thuyết kết nối cũng không nằm
ngoài những quy luật tất yếu đó.
Như vậy, học tập theo lí thuyết kết nối không còn là
hoạt động nội bộ, cá nhân mà nó là hoạt động của một cộng
đồng xã hội - một xã hội học tập thông qua kết nối mạng [2].
Về cơ bản, chúng tôi nhất trí với quan điểm về lí
thuyết kết nối của Stephen Downes và George Siemens.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu chúng tôi có quan điểm về lí
thuyết kết nối như sau:
Lí thuyết kết nối là một lí thuyết học tập dựa trên sự
kết nối nhiều nguồn học liệu có liên quan tới bài học
thông qua các nút kết nối, qua mạng internet, kết nối
những kiến thức của người học với những tri thức, kinh
nghiệm của người khác và sự tương tác xã hội.
Học theo lí thuyết kết nối là kiểu học tập trong đó học
sinh tự học hoặc học dưới sự hỗ trợ của giáo viên, sử dụng
nguồn học liệu kết nối giữa nội dung bài học (được trình bày
trong sách giáo khoa) với những học liệu có liên quan, kết
nối những kinh nghiệm đã có với kinh nghiệm của người
khác và sự tương tác xã hội giúp học sinh (và giáo viên) có
nhận thức tốt hơn về nội dung bài học và có thể tương tác,
trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2.2. Quan niệm về vấn đề dạy học theo lí thuyết kết nối
Trong thời đại công nghệ thông tin, thời đại kĩ thuật số
phát triển nhanh như vũ bão thì lí thuyết kết nối đã đưa ra
một phương pháp học tập phù hợp, nhằm giải quyết một số
vấn đề phức tạp trong xã hội nói chung và trong môi trường
giáo dục nói riêng. Chúng ta có thể vận dụng kiểu học tập
này (và có thể dạy học theo kiểu này), nhằm đổi mới
phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả dạy học. Trong
lí thuyết kết nối, học tập được diễn ra thông qua các kết nối
mạng. Mô hình này sử dụng các khái niệm, tính chất, định
lí,… như một mạng lưới với các nút và các kết nối để xác
định mục tiêu học tập hợp lí. Người học nhận biết và giải
thích vấn đề qua nội dung đa dạng của các mạng, các nút
liên quan đến vấn đề đó kết nối với nhau, tạo nên sức mạnh
tổng thể của các mối quan hệ đó. Quá trình truyền tải nội
dung diễn ra bằng cách kết nối các nút và các mạng riêng lẻ
rời nhau, có nội dung liên quan đến nhau.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đồng quan điểm với
Siemen và Downs, và cho rằng, dạy học theo lí thuyết kết
nối là phương pháp dạy học thầy và trò có thể sử dụng
các nút kết nối dựa trên nền công nghệ thông tin để hỗ
trợ cho việc dạy và học, qua đó góp phần nâng cao hiệu
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quả dạy học. Có thể chỉ ra một số đặc điểm và đặc trưng
của dạy học theo lí thuyết kết nối như sau:
Đặc điểm: + Học sinh được đặt vào một môi trường
mạng với một nội dung cụ thể nào đó mà học sinh quan
tâm (hoặc cần lĩnh hội) được chứa đựng trong các nút kết
nối; + Học sinh tự giác, tích cực, chủ động, tìm tòi, khám
phá tri thức tuỳ thuộc vào khả năng của mình. + Thông
qua môi trường mạng internet, học sinh được kết nối
những kiến thức của người học với những tri thức, kinh
nghiệm của người khác và sự tương tác xã hội; + Tạo ra
sự liên kết kiến thức, nguồn thông tin, phương pháp dạy
học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Đặc trưng : + Tạo ra sự liên kết kiến thức, nguồn thông
tin, phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ
thông tin; + Ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra sự
liên kết, hỗ trợ cho việc tự học, tự đánh giá có hiệu quả.
2.3. Mối quan hệ giữa dạy học theo lí thuyết kết nối và
một số phương pháp dạy học tích cực khác
Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp dạy
học theo hướng tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt
động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và
sáng tạo. Bằng kinh nghiệm, vốn tri thức sẵn có của
mình, người học tích cực, chủ động vận dụng để giải
quyết tình huống mới, qua đó hình thành tri thức mới.
Có thể chỉ ra một số phương pháp dạy học tích cực
như sau: phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết
vấn đề; phương pháp dạy học khám phá; phương pháp
dạy học hợp tác; phương pháp tự học; dạy học đàm thoại
giải quyết vấn đề,...
Mối quan hệ giữa dạy học theo lí thuyết kết nối với
một số phương pháp dạy học tích cực có thể được mô tả
bởi sơ đồ sau:

Cụ thể:
- Trong thiết kế dạy học theo lí thuyết kết nối chúng
tôi cũng tạo ra những nút kết nối tương ứng với các bước
trên trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Trong
đó có các hoạt động từng bước thâm nhập vấn đề, giải
quyết vấn đề, có nút hỗ trợ học sinh đào sâu, nâng cao,
mở rộng vấn đề.
- Dạy học theo lí thuyết kết nối giống dạy học khám
phá: Có câu hỏi định hướng hoạt động học tập và kích
thích học sinh tự lực giải quyết các tình huống có vấn đề
đó; học sinh tự tìm kiếm, khám phá ra kiến thức thông
qua các nút kết nối; học xong học sinh tự kiểm tra, đánh
giá được kết quả của mình với sự hỗ trợ của nút “kiểm
tra, đánh giá”.
- Dạy học theo lí thuyết kết nối giống dạy học hợp
tác: Cùng học, cùng suy nghĩ, cùng chia sẻ những kiến
thức, kinh nghiệm (cộng đồng học tập); tạo điều kiện cho
người học rèn luyện kĩ năng giao tiếp và tương tác xã hội.
- Dạy học theo lí thuyết kết nối giống phương pháp
tự học: Học sinh được tự tìm hiểu, tự mình tìm tòi khám
phá kiến thức để nâng cao hiểu biết và đánh giá được sự
hiểu biết của mình thông qua các nút như những bài
giảng hay, kiểm tra, đánh giá…
- Dạy học theo lí thuyết kết nối sử dụng sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin để tạo ra sự liên kết, để khơi nguồn kiến thức.
3. Kết luận
Lí thuyết kết nối là một lí thuyết học tập dựa trên sự
kết nối nhiều nguồn học liệu có liên quan tới bài học
thông qua các nút kết nối, qua mạng internet, kết nối
những kiến thức của người học với những tri thức, kinh
nghiệm của người khác và sự tương tác xã hội.
Học theo lí thuyết kết nối là kiểu học tập trong đó học
sinh tự học hoặc học dưới sự hỗ trợ của giáo viên, sử dụng
nguồn học liệu kết nối giữa nội dung bài học (được trình bày
trong sách giáo khoa) với những học liệu có liên quan, kết
nối những kinh nghiệm đã có với kinh nghiệm của người
khác và sự tương tác xã hội giúp học sinh (và giáo viên) có
nhận thức tốt hơn về nội dung bài học và có thể tương tác,
trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Dạy học theo lí thuyết kết nối là phương pháp dạy học
tích cực, dạy học theo phương pháp này thầy và trò có
thể sử dụng các nút kết nối dựa trên nền công nghệ thông
tin để hỗ trợ cho việc dạy và học, qua đó góp phần nâng
cao hiệu quả dạy học.

Sơ đồ 1. Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học theo lí
thuyết kết nối và phương pháp dạy học tích cực

Việc vận dụng lí thuyết kết nối vào dạy học sẽ tạo ra
cơ hội để học sinh chủ động, tích cực tìm tòi, lĩnh hội
kiến thức ở mọi nơi, mọi lúc.
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học; tạo mọi cơ hội cho trẻ phát huy tối đa tiềm năng của
mình; không gây áp lực về điểm số đối với HS.
* Vận dụng trong cách đưa ra lời nhận xét trong
đánh giá thường xuyên đối với HS:
- Nhận xét cần đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, thời
sự và mang tính định hướng để trẻ nhận thức đúng và biết
cách sửa chữa, khắc phục lỗi kịp thời.
- Nhận xét cần có tính cảm xúc nhằm động viên, tạo sự
tự tin cho HS: HS tốt về mặt nào thì khen mặt đó; Không
lạm dụng quyền lực để trì chích HS; tránh hoặc hạn chế sử
dụng từ có tính tiêu cực; tập trung vào hành vi chứ không
tập trung vào con người; luôn cố gắng tìm ra điểm mạnh của
trẻ. Bằng những từ ngữ tích cực như: “Con đã tiến bộ...”;
“Thầy/Cô tin là con sẽ làm được”; “Thầy/Cô rất vui mừng
là con đã thay đổi”; “Sẽ là tốt hơn nếu con viết cẩn thận”;
“Con đã làm cô rất bất ngờ về sự tiến bộ của mình”... Hay
dùng ngôn ngữ cơ thể tích cực như vỗ tay, mỉm cười; nháy
mắt... thể hiện thái độ vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, tin tưởng
vào HS. Nhận xét tích cực là con đường hữu hiệu để hình
thành động cơ học tập bên trong cho HS tiểu học.
* Vận dụng trong việc thiết kế các bài tập đánh giá
theo từng loại NL của HS:
Tương ứng với từng loại trí thông minh, GV có thể
thiết kế các dạng bài tập phù hợp với từng môn học để
phát hiện và đánh giá NL của HS. Chẳng hạn như: trí
thông minh ngôn ngữ qua môn Tiếng Việt; trí thông minh
logic toán qua môn Toán; trí thông minh vận động qua
môn Thể dục; trí thông minh âm nhạc qua môn Âm nhạc;
trí thông minh tương tác qua các hoạt động trải nghiệm
và hoạt động ngoại giờ lên lớp.
3. Kết luận
Muốn phát huy được tối đa tiềm năng của HS tiểu
học thì việc vận dụng lí thuyết đa trí tuệ trong đánh giá
HS là việc làm cần thiết. GV, phụ huynh HS cần nhận
thức tốt điều này và có cách đánh giá phù hợp trong mọi
hoạt động của HS lúc ở trường cũng như ở nhà. Các loại
trí thông minh của trẻ được phát hiện, bồi dưỡng ngay từ
nhỏ là cơ hội tốt cho các em vận dụng những tri thức, kĩ
năng đã học vào trong các tình huống khác nhau để biến
đổi, phục vụ cho cuộc sống của bản thân và xã hội. Bài
viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng Lí
thuyết đa trí tuệ vào đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp
cận năng lực, đồng thời, đưa ra một số hướng vận dụng
Lí thuyết đa trí tuệ vào đánh giá học sinh. GV tiểu học có
thể tham khảo và vận dụng để nâng cao hiệu quả trong
đánh giá học sinh theo xu thế mới hiện nay.
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