VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 456 (Kì 2 - 6/2019), tr 26-29

ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP EDMODO VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC”
Nguyễn Thị Thế Bình - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đặng Thị Thùy Dung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngày nhận bài: 15/04/2019; ngày sửa chữa: 20/05/2019; ngày duyệt đăng: 25/05/2019.
Abstract: Along with the rapid development of information technology and communications
network, social networking sites are considered as potentials to be an effective support tool for the
teaching process. When using flipped classroom model, the student's self-reliance is highly
motivated, the entire lecture library can be digitized and the learners are fully active with their
learning. A the same time, the social network Edmodo with useful functions, is believed to help
the teachers to organize classes according to the flipped classrooms more easily and effectively.
Based on theoretical research on a new teaching model, and the structure and usage of learning
social networks, we provide an overview on flipped classroom model and suggest the ways to use
Edmodo in teaching History at schools with the new teaching model.
Keyword: Social networks, Edmodo, flipped classroom, teaching History.
1. Mở đầu
2. Nội dung nghiên cứu
Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã công bố chính thức 2.1. Bản chất của mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương Classroom)
“Đảo ngược lớp học là chuyển đổi những hoạt động
trình môn học mới. Chương trình được xây dựng theo
hướng mở, tạo cơ hội để giáo viên (GV) sử dụng đa dạng bên trong lớp học ra ngoài lớp học và ngược lại” [1]. Có
các phương pháp dạy học, làm chủ cách thiết kế bài dạy thể tìm ra sự khác biệt giữa mô hình lớp học truyền thống
của mình. Điều này hướng đến những dạng mô hình lớp và lớp học đảo ngược thông qua hình 1:
học đa dạng ở mỗi vùng
miền khác nhau, phù
hợp với đối tượng học
sinh (HS) khác nhau.
Một trong số những
mô hình tiềm năng
được sử dụng là mô
hình Lớp học đảo
ngược. Ở Việt Nam
những năm gần đây,
việc nghiên cứu về lớp
học đảo ngược đã được
chú ý. Tuy nhiên, đối
Hình 1. Sự khác biệt giữa mô hình lớp học truyền thống và mô hình lớp học đảo ngược
với GV phổ thông, mô
Hình 1 cho thấy, với mô hình lớp học đảo ngược, kết
hình này còn khá mới.
Mạng xã hội hiện nay đã và đang dần trở nên phổ cấu bài giảng của GV khác so với mô hình lớp học truyền
thống. Trong đó, GV đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn
biến. Trong đó, Edmodo là trang mạng xã hội dành riêng
HS tự học, tự tìm hiểu kiến thức mới ở nhà trước khi đến
cho giáo dục, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho GV trong quá lớp. Đây là điều kiện tiên quyết tạo nên sự khác biệt và
trình giảng dạy. Bài viết giới thiệu khái quát về mô hình thành công của HS. Ở nhà, HS được chủ động tìm hiểu
lớp học đảo ngược, đề xuất quy trình ứng dụng mạng xã và tiếp cận kiến thức mới thông qua nhiều nguồn tư liệu
hội học tập Edmodo vào dạy học môn Lịch sử ở trường khác nhau (video, bài giảng, tài liệu viết, hình ảnh…) do
phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược.
GV cung cấp hoặc HS tự tìm hiểu. Thời gian học trên
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lớp, GV tổ chức cho HS thảo luận, đặt câu hỏi xoay
quanh kiến thức đã học ở nhà. Đồng thời, HS có cơ hội
đặt ra những câu hỏi, thắc mắc trong quá trình tự tìm hiểu
kiến thức và trao đổi, thảo luận với GV, bạn học để chủ
động chiếm lĩnh kiến thức. Với cách dạy - học này, HS
được làm việc chủ động và tích cực, có thể tự học kiến
thức mới tại nhà, thư viện hoặc bất cứ nơi nào; việc chiếm
lĩnh kiến thức mới của HS diễn ra độc lập, sáng tạo,
không bị lệ thuộc vào GV. Đó là cơ hội để rèn luyện và
phát triển năng lực nhận thức, tư duy phản biện, năng lực
giải quyết vấn đề cho HS. Trong khi đó, ở lớp học truyền
thống, GV trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn HS tìm hiểu
kiến thức mới tại lớp và HS ôn luyện và làm bài tập ở
nhà. Với cách dạy này, HS phụ thuộc khá nhiều vào
những định hướng của GV, khó phát huy được tối đa khả
năng, sở trường của mình trong học tập.
Như vậy, mô hình này với đặc trưng cơ bản là sự đảo
ngược tiến trình học tập, khi thực hiện cần có những điều
kiện nhất định về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông
tin và kĩ năng công nghệ thông tin cơ bản của GV và HS;
có thể được áp dụng cho nhiều trình độ, nhiều lĩnh vực
và chủ đề [2]. Có thể thấy, mô hình lớp học đảo ngược
có những điểm tương đồng với mô hình lớp học khác,
như: lớp học kết hợp, lớp học 24/7,… Những mô hình
này có thể hoán đổi, kết hợp linh hoạt trong từng trường
hợp để đem lại hiệu quả cao trong giáo dục nói chung,
dạy học Lịch sử nói riêng [3].
2.2. Ưu thế của mạng xã hội học tập Edmodo.com
trong dạy học
Trên thế giới, giáo dục đang phát triển ngày càng
mạnh mẽ, việc vận dụng các phương pháp dạy học tích
cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trở thành
xu thế tất yếu. Một trong số những trang mạng xã hội
dành riêng cho giáo dục đó là Edmodo.com (do Nic Borg
và Jeff O’Hara đồng sáng lập năm 2008). Đến nay,
Edmodo có 100 triệu thành viên, kết nối 400.000 trường
học ở 190 quốc gia khác nhau (xem hình 2). Tuy nhiên,
ở nước ta, việc sử dụng Edmodo chưa phổ biến.

Mạng Edmodo có thể hỗ trợ GV thiết kế kho tài liệu
số hóa, gửi bài giảng; giao nhiệm vụ học tập, quy định
nộp bài với thời gian cụ thể; kiểm soát việc hoàn thiện
bài tập của HS; quản lí lớp học, cho điểm, nhận xét và
tương tác trực tiếp với HS; trao đổi và giải đáp thắc mắc
HS và phụ huynh, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giảng
dạy từ đồng nghiệp. HS học bài mới dựa trên bài giảng
mà GV đăng tải, đặt câu hỏi thảo luận với bạn học và
GV, nhận kết quả học tập và nhận xét, nộp bài tập nhanh
chóng; kết nối GV với phụ huynh và HS thuận tiện.
Những nhà sáng lập ra Edmodo đã thiết kế để sử dụng
mạng xã hội học tập này trên cả máy tính và điện thoại
thông minh. Vì vậy, GV, HS và phụ huynh đều có thể sử
dụng Edmodo như một mạng lưới giao tiếp, làm việc.
Chẳng hạn:
- Với giao diện Website: Truy cập vào trang Web
theo link: Edmodo.com (xem hình 3), tại đây giao diện
hiện ra 3 sự lựa chọn về vai trò sử dụng: GV, HS, phụ
huynh. Tại đây, người dùng lựa chọn vai trò và đăng kí
tài khoản. Có thể sử dụng email hoặc số điện thoại để
đăng kí dễ dàng.

Hình 3. Giao diện Edmodo dạng website
- Với giao diện trên điện thoại: Tải về ứng dụng có
tên Edmodo từ điện thoại thông minh có kết nối Internet
(xem hình 4); lựa chọn vai trò và đăng kí tương tự đối với
giao diện website.

Hình 4. Giao diện Edmodo trên điện thoại thông minh
2.3. Quy trình ứng dụng mạng xã hội Edmodo vào dạy
học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình lớp học
đảo ngược

Hình 2. Sự phổ biến của Edmodo trên toàn thế giới
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Trước hết, để có thể tiến hành bài học, GV cần giới
thiệu tới HS về mạng xã hội học tập Edmodo và tiến
hành tạo lớp học. Ở mục Classes, GV lựa chọn: tạo
lớp học (create a class), sau đó yêu cầu HS tham gia
lớp học bằng cách nhập mã lớp hiển thị tại ô Class
Code (mã lớp học) tại góc bên phải màn hình. Bằng
thao tác nhập mã class code, HS có thể tham gia lớp
học, GV sẽ kiểm soát được HS đã tham gia. Có rất
nhiều quan điểm đề xuất cho quy trình tiến hành lớp
học đảo ngược; tuy nhiên, về cơ bản sẽ trải qua 2 giai
đoạn chính: học ở ngoài lớp và học trên lớp. Với mỗi
giai đoạn sẽ tiến hành theo các bước như sau:

Hình 5. Ví dụ 2 nhiệm vụ trong phiếu học tập
Sau khi thiết kế xong bài giảng, phiếu học tập, GV
đăng lên Edmodo và quy định thời gian hoàn thiện bài
tập rõ ràng với HS. Thao tác đăng bài trên Edmodo như
hình 6:

2.3.1. Giai đoạn tự học ngoài lớp

Ví dụ: Khi dạy Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối
thế kỉ XVIII (Lịch sử 10) với sự hỗ trợ của trang web
Edmodo theo mô hình lớp học đảo ngược, có thể tiến
hành như sau:
- Bước 1: GV xác định mục tiêu bài học về kiến thức,
kĩ năng, thái độ và định hướng phát triển năng lực, phẩm
chất. Chú ý đến kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin và
tự học Lịch sử.
Trên cơ sở mục tiêu bài học, GV thiết kế hệ thống bài
giảng gồm: bài giảng điện tử, tư liệu, video, phiếu học
tập. Phiếu học tập thiết kế theo các nhiệm vụ rõ ràng, có
thể đính kèm hình ảnh, tư liệu vào phiếu học tập. Việc
hoàn thiện phiếu học tập đánh giá được mức độ hiểu bài
của HS trong quá trình tự học. Có nhiều cách thiết kế
phiếu học tập (xem hình 5):

Hình 6. Thao tác đăng bài giảng lên Edmodo
- Bước 2: HS dựa vào bài giảng điện tử, tư liệu, tự sắp
xếp thời gian học tập, tìm hiểu để hoàn thành những
nhiệm vụ trong phiếu học tập. Trong quá trình học, nếu
có những thắc mắc, HS có thể chủ động tìm hiểu trên
mạng Internet. Nếu vẫn chưa giải đáp được, các em sẽ
đặt câu hỏi tại phần thảo luận trên Edmodo. Tại đây, HS
trao đổi trực tiếp và đặt câu hỏi thảo luận với nhau, GV
có thể theo dõi quá trình thảo luận của HS.
- Bước 3: HS nộp phiếu học tập đã hoàn thành đúng
hạn vào mục Turn in của bài đăng nhiệm vụ mà GV đã
thiết kế trước đó. Nếu nộp muộn, sẽ không thể nộp bài
đúng theo quy định (Edmodo có chế độ khóa); tuy nhiên,
chế độ khóa này có thể được GV điều chỉnh. HS sẽ gửi
kèm theo những câu hỏi, thắc mắc của mình (sau khi thảo
luận với bạn học tại phần bình luận và tự tìm hiểu nhưng
chưa có câu trả lời). Những thắc mắc này sẽ được GV
tổng hợp và hướng dẫn giải đáp tại lớp.
2.3.2. Giai đoạn thảo luận trên lớp
Quá trình tự học ngoài lớp, HS đã được tiếp cận kiến
thức mới tương đối hệ thống. Thời gian trên lớp học, thay
vì giảng bài mới (theo mô hình truyền thống), GV sẽ
hướng dẫn HS giải đáp những thắc mắc, trình bày quan
điểm và thảo luận. Giai đoạn này diễn ra theo các bước:
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ở trường phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược
cũng có những hạn chế như: cần điều kiện cơ sở vật
chất nhất định, mất nhiều thời gian chuẩn bị cho bài
giảng, ý thức tự giác học tập của HS giữ vai trò quyết
định thành công của bài học; do vậy nếu HS chưa tự
giác học tập thì không thể đem lại hiệu quả… Vì vậy,
GV cần có sự chuẩn bị kĩ cho bài dạy, theo dõi quá
trình học tập và kiểm tra thường xuyên việc học của
HS. Với sự hỗ trợ của Edmodo và mô hình lớp học đảo
ngược, quá trình học tập trở nên hấp dẫn hơn, HS thực
sự chủ động cho quá trình học tập của mình.

Dưới sự hỗ trợ của Edmodo, GV có thể kiểm tra
các bài tập đã nộp của HS, đồng thời tổng hợp được
những câu hỏi, thắc mắc, kịp thời phát hiện những vấn
đề các em còn chưa hiểu. Khi hướng dẫn chữa nhanh
phiếu học tập, GV có thể kết hợp luôn phần đặt câu
hỏi và thảo luận. Bên cạnh những câu hỏi mà HS cần
giải đáp, GV nên đưa ra những câu hỏi mang tình
huống có vấn đề, nhằm kích thích tư duy, phát triển
năng lực giải quyết vấn đề của HS. GV cũng có thể
liên hệ, mở rộng để củng cố hoặc nhấn mạnh những
nội dung quan trọng của bài học.
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quan trọng vào đổi mới phương pháp dạy học; tạo cơ
hội để HS phát huy khả năng sở trường và năng lực
của mình. Đồng thời, tạo hứng thú, say mê học tập cho
các em, cũng như khuyến khích sự sáng tạo không
ngừng của GV trong quá trình dạy học. Tuy nhiên,
việc áp dụng mạng xã hội học tập vào dạy học Lịch sử
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