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Abstract: The critical thinking competency plays a very important role in training high quality
human resources to meet the requirements of the new era and the industrial revolution 4.0. In order
to contribute to the development of critical thinking competency for students in general and
students in grade 9 in particular, the flipped classroom model is a very effective and appropriate
solution. This model has many advantages compared to traditional models, it promotes the
strengths and partly limits the bad points of the previous models. The article will clarify the
development of critical thinking competency for 9th grade students through the use of the flipped
classroom model.
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1. Mở đầu
Trong xã hội ngày nay, để đáp ứng được những yêu
cầu cao của thời đại, học sinh (HS) cần có các kĩ năng tư
duy, trong đó tư duy phản biện (TDPB) là một kĩ năng
quan trọng trong cuộc sống, bởi kĩ năng này có thể cho
phép các em tổ chức và đánh giá những thông tin thu
nhận được. Các nhà nghiên cứu đã đề cập một số kĩ năng
TDPB, chẳng hạn như: có thể đánh giá các cuộc thảo
luận, giải thích thông tin và kiểm tra các giả thuyết, xác
định câu trả lời đúng với câu trả lời sai, khả năng đưa ra
dự đoán, giải quyết vấn đề và đánh giá hiệu suất.
TDPB (hay còn được gọi là “tư duy phân tích”) là
một quá trình phân tích và đánh giá một vấn đề theo các
cách nhìn khác nhau hoặc là quá trình tư duy tìm lập luận
phản bác lại kết quả của một quá trình tư duy khác nhằm
làm sáng tỏ và khẳng định tính chính xác của vấn đề.
Không phải ai ngay từ đầu cũng đã có TDPB và không
phải ai cũng sở hữu một TDPB tốt. Mỗi người đều phải
trải qua quá trình rèn luyện và tiếp thu kiến thức.
Dựa trên đánh giá của các nghiên cứu trước đây, các
nhà nghiên cứu nhận thấy vai trò quan trọng của việc sử
dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong việc phát
triển kĩ năng tư duy của HS. Hơn nữa, những nghiên cứu
trước đây đã chỉ ra rằng, giáo viên (GV) thường sử dụng
các phương pháp giảng dạy truyền thống trong lớp học.
Phương pháp dạy học truyền thống dựa trên việc cung cấp
thông tin cho mục đích ghi nhớ, có thể tác động tiêu cực
đến kết quả học tập của HS. Dựa trên phát hiện này, các
nhà nghiên cứu đã phát triển các chiến lược giảng dạy mới
nhằm phát triển kĩ năng tư duy phê phán cho HS như chiến
lược McFarland, chiến lược Smith, chiến lược Orelly,
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chiến lược Byer và chiến lược Monro & Slater với những
điểm mạnh và hạn chế riêng. Trong đó, mô hình “phương
pháp lớp học đảo ngược - Flipped Classroom” có thể
mang lại nhiều giá trị, lợi ích hơn cho người học.
Giai đoạn học tập ở lớp 9 rất quan trọng trong hệ
thống giáo dục phổ thông của Việt Nam. Lứa tuổi HS
học lớp 9 đang ở ngưỡng chuyển giao giữa hai cấp học,
với những nội dung kiến thức khác nhau, đòi hỏi HS phải
có khả năng tư duy tốt. Để phát triển năng lực TDPB cho
HS lớp 9 nói riêng và HS phổ thông nói chung, GV cần
thiết kế các hoạt động dạy và học một cách phù hợp, hiệu
quả, với một hệ thống các câu hỏi, bài tập, hệ thống đánh
giá sát với thực tế, đảm bảo đánh giá được sự phát triển
năng lực tư duy của từng cá nhân riêng lẻ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tư duy phản biện
2.1.1. Quan niệm về tư duy phản biện
Watson Glaser quan niệm TDPB bao gồm: 1) Thái
độ sẵn lòng quan tâm suy nghĩ chu đáo về những vấn đề
và chủ đề xuất hiện trong cuộc sống cá nhân; 2) Sự hiểu
biết về phương pháp điều tra và suy luận có lí; 3) Một số
kĩ năng trong việc áp dụng các phương pháp đó [1].
TDPB theo đó đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ để kiểm định niềm
tin hay giả thuyết bất kì với sự xem xét đến các bằng
chứng nhằm có thể đưa ra lời khẳng định hoặc những kết
luận xa hơn. Michael Scriven cho rằng TDPB là khả
năng, hành động để thấu hiểu và đánh giá được những dữ
liệu thu thập được thông qua quan sát, giao tiếp, và tranh
luận [2].
Từ các định nghĩa trên, theo chúng tôi có thể hiểu:
TDPB là quá trình nhận diện, phân tích, lập luận logic
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và đánh giá một thông tin hay một tri thức đã có theo các
cách khác nhau nhằm làm sáng tỏ, khẳng định lại tính
chính xác của vấn đề và mở rộng, phát triển vấn đề.
2.1.2. Biểu hiện của năng lực tư duy phản biện ở học sinh
lớp 9
Ở đầu cấp trung học cơ sở, tư duy, nhận thức cụ thể
vẫn còn phát triển và giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc
tư duy, nhận thức. Ở lớp 9, tư duy trừu tượng của các em
phát triển mạnh. HS có khả năng phân tích tài liệu tương
đối đầy đủ, sâu sắc, biết phân tích các yếu tố bản chất,
những mối liên hệ và quan hệ của các sự vật, hiện tượng.
Khả năng khái quát hóa, trừu tượng hóa phát triển, HS
biết tóm tắt những đặc điểm chung, bản chất của nhiều
sự vật, hiện tượng. Khả năng suy luận của các em tương
đối hợp lí và có cơ sở sát thực, hình thành tính độc lập và
sáng tạo trong sự phát triển của tư duy, nhận thức.
Khi phân tích vấn đề, HS thiết lập những giả định
khác nhau, tìm mối liên hệ giữa chúng và kiểm tra giả
thuyết này, từ đó độc lập lĩnh hội tri thức nhằm giải quyết
bài tập, nhiệm vụ theo các quan điểm, lập luận, cách diễn
đạt riêng. HS không dễ dàng chấp nhận các ý kiến khác,
muốn tranh luận, chứng minh vấn đề một cách sát thực,
rõ ràng, thậm chí muốn phê phán những kết luận, phán
đoán của người khác. Các em thích tìm hiểu những vấn
đề mang tính chất phức tạp, khó khăn cao trong tư duy,
nhận thức, không thích những tri thức khuôn mẫu, có sẵn.
Tuy nhiên, mức độ và chất lượng TDPB không được
hình thành như nhau ở mọi HS.
TDPB không phải là “yếu tố bất biến” của mỗi con
người. Để có được năng lực TDPB, mỗi người cần trải
qua quá trình rèn luyện và lĩnh hội tri thức. Sau đây là
một số biểu hiện đặc trưng của năng lực TDPB thường
gặp ở HS lớp 9 trong quá trình học tập môn Toán:
- Khả năng quan sát: Một HS có TDPB thì khả năng
quan sát vấn đề được nêu ra có sự đa chiều hơn những
HS bình thường khác. HS không chỉ nhìn nhận, quan sát
vấn đề toán học ở dấu hiệu bên ngoài (hình ảnh, ngôn
ngữ trực quan,…) mà còn xem xét những yếu tố bản chất
bên trong của vấn đề.
- Chủ động tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời: HS có
TDPB tốt là luôn biết đặt câu hỏi “tại sao”, “do đâu”
trước mọi tình huống toán học mà các em bắt gặp. Các
em thường không thỏa mãn với cách giải quyết hay lập
luận hiển nhiên của tình huống toán học đó mà tự đi tìm
câu trả lời phù hợp nhất trước khi người khác đưa ra câu
trả lời hay nhận xét.
- Luôn nghi ngờ: Khi xem xét một lời giải hoặc câu
trả lời sẵn có của một bài toán, nếu là HS có TDPB tốt,
các em thường hoài nghi về kết quả có vẻ “hiển nhiên”
đó. HS hoàn toàn không tin tưởng vào bất kì cách giải
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quyết nào mà không có cơ sở, không có căn cứ. Trước
khi đưa ra quyết định hay phương án giải quyết vấn đề,
các em thường cân nhắc thấu đáo.
- Tư duy logic: Tư duy logic là một trong những công
cụ quan trọng của người có TDPB tốt. HS có tư duy logic
thể hiện khả năng xâu chuỗi, liên kết các lập luận lại với
nhau một cách chặt chẽ khi giải quyết vấn đề.
- Khách quan: HS có TDPB thường biết xem xét
những vấn đề có liên quan trước khi đưa ra ý kiến phản
biện riêng. Bên cạnh đó, HS sẽ không dựa vào cảm tính
để đưa ra ý kiến mà thường dựa trên những bằng chứng,
luận điểm, luận cứ xác đáng nhất để chứng tỏ ý kiến của
mình là đúng.
- Khả năng đưa ra quyết định: HS có TDPB tốt sẽ đưa
ra được những quyết định rõ ràng, thiết thực và thuyết phục.
2.2. Lớp học đảo ngược
2.2.1. Mô hình lớp học đảo ngược
Lớp học đảo ngược là một phương pháp học tập kết
hợp, đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng
cách cung cấp nội dung, hướng dẫn (thông thường là trực
tuyến) ngoài giờ lên lớp. Phương pháp này di chuyển các
hoạt động (bao gồm cả hoạt động có thể được coi là bài
tập về nhà) vào lớp học. Trong phương pháp này, HS xem
các bài giảng trực tuyến, hợp tác, thảo luận trực tuyến hoặc
thực hiện nghiên cứu tại nhà trước khi tham gia vào các
tiết học trên lớp học, GV đóng vai trò là người cố vấn.
Nghiên cứu của Maureen Lage, Glenn Platt và
Michael Treglia về mô hình lớp học đảo ngược ở bậc đại
học được trình bày trong “Đảo ngược lớp học: Cánh
cổng tạo môi trường học tập hòa nhập” [3; tr 30-43] đã
định hình nên mô hình học tập này. Năm 2008, Jonathan
Bergmann và Aaron Sams - hai GV Hóa học ở trường
Woodland Park bang Colorado - Mĩ đã hoàn thiện mô
hình đảo ngược, từ việc chia sẻ các video bài giảng của
mình cho HS trước buổi học và đã tạo nên sự thành công
ngoài mong đợi, rất nhiều trường học ở nước Mĩ đã và
đang áp dụng mô hình đảo ngược và thu được những kết
quả khả quan. Đây là một dấu mốc quan trọng để lớp học
đảo ngược trở thành một mô hình học tập và giảng dạy
quan trọng, phát triển ở các quốc gia có nền giáo dục phát
triển. HS không còn học tập theo lối mòn, tích lũy thông
tin hay nhớ các dạng bài tập mà thay vào đó, các em biết
suy luận và sử dụng thông tin để giải quyết vấn đề, tìm
kiếm những nguồn thông tin liên quan để tăng hiểu biết
của mình về vấn đề đó. HS sẽ dần quen thuộc với cách
học đảo ngược, không còn phụ thuộc vào những kiến
thức được giảng dạy trên lớp, rất nhiều thông tin bài học
mà các em hoàn toàn có thể tự học trước mỗi buổi học
theo đúng khả năng và năng lực của bản thân. Đây không
chỉ là một hoạt động quan trọng trong mô hình đảo ngược
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mà còn là cơ hội tốt cho HS, giúp các em có thể tự rèn
luyện để nâng cao năng lực TDPB. Ngoài ra, HS có thể
từng bước làm quen và thành thạo kĩ năng, kĩ thuật sử
dụng công nghệ thông tin trong học tập.
Trong dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược, HS
sử dụng phần lớn thời gian ở nhà để xem trước các bài
giảng và thực hành bằng nhiều cách thức khác nhau, thời
gian ở trên lớp sẽ được GV sử dụng để giải đáp những
thắc mắc của HS sau khi các em đã xem trước các bài
giảng và thực hành. Mô hình này có rất nhiều ưu điểm so
với các mô hình dạy học truyền thống, cụ thể: - Vận dụng
Hoạt động
Hoạt động
của GV

Hoạt động
của HS

Thang tư duy
Blooms

Trước buổi học
- Chuẩn bị video bài học
phù hợp, hiệu quả.
- Cung cấp video bài học
cho HS thông qua internet,
usb, các thiết bị lưu trữ.
- Cung cấp tài liệu in dạng
văn bản, hình ảnh đối với
HS không có máy tính, thiết
bị hỗ trợ việc học.
- Tiếp nhận các video, tài
liệu bài học từ GV.
- Tự học và thực hành trước
các nội dung bài học.
- Chuẩn bị cho các hoạt
động sẽ diễn ra trên lớp học.

hình thức mà chủ yếu là các video (trực tuyến hoặc không
trực tuyến). Trên lớp học, bắt đầu tiết học không còn là
những hoạt động thường lệ như kiểm tra bài cũ, giới thiệu
bài mới và hình thành kiến thức cho HS, mà sẽ là hoạt
động HS nêu những khó khăn, trở ngại trong nghiên cứu
bài học/video với GV để được giải đáp, hướng dẫn, giúp
các em nắm vững kiến thức. GV trả lời các câu hỏi của
HS, những thắc mắc được giải đáp trước khi bước vào
hoạt động thực hành và áp dụng.
2.2.2. Không gian lớp học đảo ngược

Trong buổi học
- Kiểm tra mức độ hiểu bài của HS,
nhóm HS.
- Phản hồi ngay các vấn đề còn
vướng mắc của HS.
- Điều chỉnh những sai lầm của HS
và mở rộng các nội dung các em đã
nắm vững.
- Tạo ra không gian cho HS, các
nhóm tương tác để lĩnh hội kiến thức.
- Thể hiện sự nắm vững vấn đề của
bài học.
- Nêu những thắc mắc để nhận phản
hồi từ GV.
- Mở rộng phạm vi của nội dung đã
nắm vững.
- Tương tác với HS khác, các nhóm
khác để tự lĩnh hội kiến thức.

Sau buổi học
- Giao các bài học, bài tập
về nhà.
- Hướng dẫn HS tự học ở
nhà.
- Kiểm tra mức độ hiểu bài
của HS, nhóm HS sau
buổi học.

- Tự học và làm các bài tập
ở nhà theo hướng dẫn của
GV.
- Tham gia các buổi kiểm
tra, đánh giá mức độ hiểu
bài do GV tổ chức.

Nhớ – Hiểu – Vận dụng – Phân tích – Đánh giá – Sáng tạo

được những mảng kiến thức mà HS hứng thú để chuyển
vào quá trình học tập; - Giúp HS làm chủ thời gian học
tập; - Hỗ trợ cho những HS đang gặp khó khăn trong việc
tiếp thu kiến thức bài học; - Cung cấp cơ hội cho HS được
học theo đúng khả năng của mình; - Tăng sự tương tác
giữa GV và HS, giữa HS với nhau và cả với phụ huynh
HS; - Hỗ trợ cho việc quản lí lớp học của GV; - Vẫn có
hiệu quả ngay cả khi GV không có mặt trên lớp và tạo sự
minh bạch cho lớp học.
Trong mô hình truyền thống, GV không dành nhiều
thời gian cho việc giải đáp các thắc mắc của HS, chủ yếu
là dành thời gian đề truyền thụ những kiến thức trong bài
học, tổ chức cho HS thực hành giải bài tập; cuối tiết học
có sự hệ thống lại nội dung chính cần ghi nhớ.
Trong mô hình lớp học đảo ngược, thời gian được cơ
cấu lại hoàn toàn, HS được học bài trước thông qua nhiều

2.3. Tổ chức dạy học môn Toán theo hướng phát triển
tư duy phản biện cho học sinh lớp 9 thông qua mô hình
lớp học đảo ngược
2.3.1. Mục đích
Mục đích: Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong
dạy học môn Toán giúp HS đạt được những năng lực TDPB
nhất định, có thể xử lí các vấn đề trong học tập và cuộc sống
dựa trên việc phân tích, tự đặt ra các câu hỏi và đi tìm lời
giải cho câu hỏi đó. Hoạt động tự đặt câu hỏi và tìm cách trả
lời sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực phân tích và giải quyết
vấn đề, giúp HS tìm được câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi đặt
ra, từ đó các em sẽ nâng cao khả năng tư duy, phân tích.
Ý nghĩa: HS không còn học tập theo lối mòn, tích lũy
thông tin hay nhớ các dạng bài tập mà thay vào đó, các
em biết suy luận và sử dụng thông tin để giải quyết vấn
đề, tìm kiếm những nguồn thông tin liên quan để nâng
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cao hiểu biết của mình về vấn đề đó. HS sẽ dần quen với
cách học đảo ngược, không còn phụ thuộc vào những
kiến thức được giảng dạy trên lớp, nhiều thông tin bài
học mà các em hoàn toàn có khả năng tự học trước mỗi
buổi học. Đây không chỉ là một hoạt động quan trọng
trong mô hình lớp học đảo ngược mà còn là cơ hội tốt
cho HS có thể tự rèn luyện và nâng cao năng lực TDPB.
Bên cạnh đó, HS từng bước làm quen và thành thạo các
kĩ năng, kĩ thuật sử dụng công nghệ thông tin trong học
tập là kĩ năng rất cần thiết trong thời đại ngày nay.
2.3.2. Tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược
Bước 1: Hoạt động trước giờ lên lớp
GV: - Thiết lập trang web để tải các bài tập, bài học
dưới nhiều hình thức như video, văn bản, hình ảnh. Đối
với những HS không được tiếp cận Internet, GV chia sẻ
bài học, bài tập bằng cách cung cấp cho các em các thiết
bị lưu trữ như usb, đĩa mềm,… Những HS không có các
thiết bị hỗ trợ như máy tính, điện thoại, GV cung cấp tài

liệu dạng văn bản in, hình ảnh in; - Xây dựng lịch trình
học, ôn tập cho từng nhiệm vụ, bài học, chương học, kì
thi khác nhau (xem hình 1, 2).
HS: - Đăng kí vào các lớp học do GV thiết lập để
có thể tiếp cận nguồn bài tập, bài học; - Xem trước các
bài học, thực hành các bài tập. HS có thể xem trực tiếp
trên nền online, xem ngoại tuyến, hoặc sử dụng usb,
đĩa mềm do GV cung cấp, hoặc sử dụng văn bản in,
hình ảnh in; - Chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra trên
lớp học như nêu vấn đề thắc mắc với GV, tương tác
với HS khác, các nhóm khác, mở rộng phạm vi của nội
dung đã nắm vững.
Bước 2: Hoạt động trong giờ lên lớp
GV: - Kiểm tra mức độ hiểu bài của HS, phản hồi kịp
thời những vướng mắc của các em; - Hướng dẫn HS giải
quyết các vấn đề hay mở rộng nội dung bài học; - Tạo ra
không gian cho HS hay nhóm HS tương tác với nhau để
kiến tạo kiến thức.

Hình 1. Lớp học online do GV thiết lập dựa trên nền tảng học trực tuyến hachium.com

Hình 2. Hình ảnh từ video một bài giảng được đưa lên website

39

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 471 (Kì 1 - 2/2020), tr 36-41

HS: - Thể hiện mức độ hiểu bài của mình, nêu thắc
mắc về bài học, bài tập đã xem trước buổi học. Mở rộng
nội dung bài học dưới sự hướng dẫn của GV; - Hoạt động
cá nhân hoặc hoạt động với các bạn, nhóm HS khác để
tự giải đáp thắc mắc hay mở rộng nội dung bài học dưới
sự hướng dẫn của GV.
Bước 3: Hoạt động sau giờ lên lớp
GV: - Cung cấp bài tập về nhà, hướng dẫn tự học
online hoặc offline; - Tổ chức online hoặc offline các bài
kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài sau buổi học.
HS: - Ôn tập lại bài học, thực hành lại các bài tập,
tương tác online với GV (nếu được) để nhận được các
giải đáp về bài học, bài tập; - Tham gia các bài kiểm tra,
đánh giá mức độ hiểu bài sau buổi học (xem hình 3).

Lớp học đảo ngược được đăng kí vào một trang web
do GV Toán thiết lập và quản trị, các em được truy cập
vào trang lưu trữ các bài học trước mỗi buổi lên lớp.
* Tổ chức dạy học thực nghiệm:
Với nội dung bài học hoàn toàn giống nhau, ở lớp
truyền thống, HS học bài theo như cách học trước đây,
GV truyền tải các nội dung bài học, hướng dẫn các em
lĩnh hội tri thức, dặn dò và giao bài tập về nhà. Ở lớp học
đảo ngược, HS được học và thực hành theo mô hình lớp
học đảo ngược. Sau mỗi buổi học, GV sẽ tiến hành kiểm
tra mức độ hiểu bài của HS thông qua các bài kiểm tra,
mỗi bài kiểm tra từ 15 câu đến 25 câu hỏi.
Các câu hỏi được xây dựng theo dạng câu hỏi trắc
nghiệm nhiều đáp án, câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, câu

Hình 3. Một bài kiểm tra, đánh giá được tổ chức online

2.3.3. Thực nghiệm sư phạm và kết quả thu được
* Mục đích: Tổ chức dạy thực nghiệm lớp học đảo
ngược với mục tiêu là HS lớp 9 sẽ thể hiện được năng lực
TDPB của mình trong quá trình học tập. Để đánh giá sự
phát triển TDPB của HS thông qua học tập theo mô hình
lớp học đảo ngược, chúng thôi thiết kế các bài kiểm tra,
đánh giá dựa trên các mức độ của thang đo Blooms sửa
đổi. Có thể HS chưa đạt kết quả tốt ngay ở bài kiểm tra đầu
tiên vì các em chưa quen với mô hình lớp học đảo ngược,
nhưng các em sẽ có thể hiện tốt hơn ở các bài kiểm tra sau.
* Đối tượng thực nghiệm: HS lớp 9A và lớp 9B
Trường THCS Phạm Văn Đồng, TP. Huế. Mỗi lớp có 40
HS, trong đó HS lớp 9A học theo mô hình lớp học đảo
ngược, HS lớp 9B học theo mô hình truyền thống. Thông
qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt
giữa hai nhóm, HS của hai nhóm đều có khả năng tư duy
như nhau nhằm đảm bảo tính khách quan cho quá trình
áp dụng mô hình lớp học đảo ngược.
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hỏi tự luận hay điền từ, tùy thuộc vào mục đích của GV.
Các câu hỏi được xây dựng cần đảm bảo đúng nội dung
học tập, kiến thức về bài học, mục tiêu là đo khả năng lập
luận, phân tích vấn đề của HS. Với những câu trả lời sai
cần được phân tích để hiểu rõ hơn cách thức lập luận,
đánh giá và giải quyết vấn đề. Bài kiểm tra sẽ đánh giá
khả năng suy luận logic của HS khi phân tích, lập luận
để giải quyết vấn đề. Kết quả bài làm được thông báo
ngay cho HS sau khi các em hoàn thành bài kiểm tra. GV
sẽ xem xét bài làm và phản hồi cho HS, có thể là trực
tuyến hoặc trong giờ lên lớp. GV sẽ yêu cầu HS xem lại
bài học, thực hiện lại bài kiểm tra hay tham gia các buổi
học phụ đạo để bồi dưỡng kiến thức.
Kết quả thực nghiệm sư phạm: HS có thể hiện tốt,
nắm vững các nội dung bài học, phân tích được vấn đề
và đưa ra nhiều hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả và
sáng tạo. Nhiều HS ban đầu khá bỡ ngỡ với mô hình lớp
học đảo ngược, nhưng sau một thời gian đã dần quen và
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thích thú với mô hình này. Những HS chỉ đạt mức tư duy
bậc thấp sẽ được yêu cầu thực hiện lại bài kiểm tra một
lần nữa để nắm vững bài học, GV có thể cân nhắc việc
bổ sung thêm các bài học riêng cho các em hoặc bồi
dưỡng thêm bằng các buổi học tăng cường.
Kết quả của 04 bài kiểm tra của 40 HS lớp 9A học
theo mô hình lớp học đảo ngược như sau:
Bài
Số HS
Số HS được yêu cầu
kiểm
đạt mức tư duy
phải làm lại bài
tra
bậc cao
kiểm tra
Số
Số
Tỉ lệ %
Tỉ lệ %
lượng
lượng
Số 1
19
47,5%
21
52,5%
Số 2
24
60,0%
16
40,0%
Số 3
25
62,5%
15
37,5%
Số 4
28
70,0%
12
30,0%
Kết quả trên cho thấy, HS trong lớp đảo ngược có
TDPB tốt, thể hiện ở số lượng HS đạt mức tư duy bậc
cao khá lớn (chiếm tỉ lệ cao). HS được yêu cầu phải làm
lại bài kiểm tra có thành tích tốt hơn ở các bài kiểm tra
sau. Từ bài kiểm tra số 1 đến bài kiểm tra số 2, chúng tôi
nhận thấy số lượng HS đạt yêu cầu mức tư duy bậc cao
có tăng lên. Sự gia tăng này đã phản ánh, HS đã dần quen
với mô hình lớp học đảo ngược, quen với việc tự học hơn
so với cách học truyền thống.
Đánh giá chung: Thông qua mô hình lớp học đảo
ngược, chúng tôi nhận thấy, HS trong lớp đảo ngược
có sự phát triển về TDPB. Như đã trình bày, mô hình
lớp học đảo ngược chú trọng vào sự phát triển của mỗi
cá nhân, khả năng học tập của mỗi HS. Do đó, dựa vào
các bài kiểm tra, đánh giá nhỏ tiến hành theo từng tuần
học, GV có thể mở rộng nội dung bài học cho những
HS đã nắm vững bài học hoặc tập trung chú trọng vào
các nội dung trọng tâm cho các em. Hệ thống bài kiểm
tra, đánh giá và hệ thống bài học trực tuyến là hai công
cụ quan trọng, giúp cho mô hình lớp học đảo ngược
được vận hành hiệu quả.
Hai nhóm được phân từ ban đầu: nhóm đối chứng
được dạy theo phương pháp dạy học truyền thống, nhóm
thực nghiệm được dạy theo mô hình lớp học đảo ngược.
Sau một tháng thực hiện, hai nhóm được khảo sát lại bằng
các câu hỏi như lần đầu tiên, kết quả thu được cho thấy:
HS hoàn toàn có thể phát triển mạnh về TDPB nếu được
học tập đúng phương pháp và mức độ phù hợp. HS ở lớp
học đảo ngược không chỉ tích cực học tập, có khả năng
phân tích vấn đề mà còn tỏ ra hứng thú với mô hình học
lớp học đảo ngược. HS rất thành thạo trong việc tiếp cận
với các nền tảng học online, trực tuyến hay trực tiếp. Mô
hình này còn nhận được sự ủng hộ của một số phụ huynh
khi họ có thể tham gia vào quá trình học tập của con, hiểu
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rõ con em mình đang gặp phải những khó khăn nào, tạo
sự liên kết giữa HS và phụ huynh. Do đó, giải pháp tốt và
phù hợp để góp phần rèn luyện, nâng cao, phát triển năng
lực TDPB của HS lớp 9 nói riêng và trung học cơ sở nói
chung đó là kết hợp các phương pháp dạy học, tiến đến áp
dụng mô hình lớp học đảo ngược vào nhà trường một cách
hợp lí, xây dựng một bộ máy đánh giá năng lực HS dựa
trên sự phát triển của mỗi cá nhân một cách toàn diện và
đa chiều. Nếu làm được điều này, năng lực TDPB của HS
sẽ phát triển và đạt được kết quả cao trong học tập cũng
như các hoạt động khác trong tương lai.
3. Kết luận
Trước yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục hiện nay,
HS cần được cung cấp, trau dồi, rèn luyện để phát triển
năng lực TDPB, nhất là HS lớp 9, một thời điểm quan
trọng để các em định hướng cho tương lai của bản thân.
Việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược để phát triển
năng lực TDPB cần được tiến hành hiệu quả, đồng bộ,
thống nhất và phù hợp để mang lại kết quả cao nhất. Tuy
về cơ sở vật chất, thói quen sử dụng các phương pháp
dạy học truyền thống vẫn còn tác động mạnh, nhưng với
sự “chung tay” của thầy cô giáo, phụ huynh, HS, các nhà
giáo dục, thì mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0 nhất định sẽ thành công.
Tài liệu tham khảo
[1] Watson G. - Glaser E. M. (1980). Watson-Glaser
critical thinking appraisal. San Antonio, TX: The
Psychological Corporation.
[2] Scriven, M. (1987). Critical thinking as defined by
the national council for excellence in critical
thinking. The 8th Annual International Conference
on Critical Thinking and Education Reform,
Summer 1987.
[3] Alvarez (2011). Flipping the classroom: Homework
in class, lessons at home. Education Digest:
Essential Readings Condensed For Quick
Review, 77 (8): tr 18-21.
[4] Paul, R. - Elder, L. (2012). The nature and functions
of critical & creative thinking. Tomales, CA:
Foundation for Critical Thinking.
[5] Bergmann & Sams (2012). Flip your classroom:
reach every student in every class every day.
Washington, DC: International Society for
Technology in Education.
[6] Strauss, Valerie (2012). The flip: Turning a
classroom upside down. Washington Post.
[7] Đào Tam - Trần Trung (2010). Tổ chức hoạt động
nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung
học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

