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ABSTRACT
Differentiated teaching is a requirement of modern education to maximize
learners' abilities. To have effective differentiated teaching, lecturers need to
regularly check students' level before and after lessons. The tutorial uses
Office 365's Forms software and Quizizz software to assist lecturers in testing
student proficiency in differentiated teaching, having statistics on students’
completion by content, and then building an appropriate teaching plan to
improve teaching effectiveness. The study has been applied in Information
Technology classes at Ba Ria - Vung Tau College of Education and brought
certain benefits to lecturers and students, which helps to improve teaching
effectiveness.

1. Mở đầu
Học tập là quá trình tiếp thu tri thức, rèn luyện kĩ năng, phát huy sáng tạo, trong quá trình đó, người học có trình
độ xuất phát và khả năng tiếp nhận khác nhau. Vì vậy, trong dạy học, giảng viên (GV) luôn phải chú trọng nguyên
tắc dạy học phân hóa (DHPH), đó là cách thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng người học khác nhau. Tuy
nhiên, với thời lượng có hạn và khối lượng kiến thức lớn, GV gặp nhiều khó khăn khi triển khai DHPH trong thời
gian lên lớp mà vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học.
Để DHPH có hiệu quả, GV cần kiểm tra thường xuyên trước và sau giờ học để nắm được trình độ xuất phát và
kết quả học tập của sinh viên (SV) so với mục tiêu, từ đó có kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ SV xây dựng lộ trình học
tập phù hợp với trình độ của mình.
Bài viết trình bày về ứng dụng Forms (Office 365) và phần mềm Quizizz để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá người học
trong DHPH môn Tin học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Dạy học phân hóa
DHPH đã được nghiên cứu, ứng dụng nhiều trong các cấp học, môn học khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới và
cho thấy nhiều lợi ích. Nghiên cứu của Mercy Wanja Muthomi và Zachariah Kariuki Mbugua (2014) cho thấy việc
sử dụng DHPH ở môn Toán trong trường phổ thông đã cho kết quả cải thiện đáng kể thành tích học tập của học sinh.
Bal, A. P. (2016) cũng đã nghiên cứu về hiệu quả của việc DHPH trong môn Đại số của học sinh trung học, kết quả
đã cho thấy rằng phương pháp DHPH trong bài học Đại số lớp 6 làm tăng sự thành công của học sinh và trong giai
đoạn này, học sinh đã cho thấy sự phát triển tích cực về nhận thức và tình cảm. Mary Dosch và Margaret Zidon
(2014) cũng đã tiến hành nghiên cứu hiệu quả của việc dạy học phân hóa trong môn Tâm lí học của trường đại học
ở Mĩ, kết quả nhóm thực nghiệm đã vượt trội đáng kể so với nhóm đối chứng trên tổng số các bài tập và bài kiểm
tra. Nghiên cứu của McCarty, Crow, Mims, Potthoff và Harvey (2016) về việc hướng dẫn các GV thực hành giảng
dạy phân hóa cho SV đại học, kết quả chỉ ra một mức độ thành công đáng khích lệ, đặc biệt là trong tích hợp công
nghệ, cung cấp các mục tiêu rõ ràng và phản hồi cho SV, và tăng cường sự tham gia của SV.
Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây cũng có nhiều tác giả đã nghiên cứu, vận dụng DHPH vào các cấp học, môn
học khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung ở đối tượng là học sinh phổ thông, chưa có nhiều nghiên
cứu với đối tượng là SV. Tác giả Phạm Việt Quỳnh (2017) nhận xét: DHPH là định hướng dạy học phù hợp với
nhiều đối tượng người học khác nhau, nhằm phát triển tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học sinh. Để DHPH trong
lớp học trước tiên GV cần hiểu nhu cầu người học, tức là cần xây dựng công cụ để phân hóa người học dựa trên các
yếu tố như mức độ sẵn sàng, hứng thú, phong cách học… Từ đó, GV thiết kế nội dung dạy học, tổ chức dạy học,
kiểm tra, đánh giá người học, tạo môi trường học tập… đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người học. Phạm Việt
Quỳnh và Nguyễn Văn Hiền (2018) cũng đã nghiên cứu việc xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập để DHPH học phần
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Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học, hai tác giả cũng đã đề xuất quy trình xây dựng hồ sơ học tập và cách thức sử dụng hồ sơ
học tập trong DHPH.
Theo Lê Hoàng Hà (2012), DHPH là một quan điểm dạy học tập trung vào việc thiết kế giảng dạy xuất phát từ
tình hình thực tế của học sinh, dựa vào đặc điểm cá nhân, tâm lí, sinh lí, nhu cầu, động cơ, hứng thú, nguyện vọng,
điều kiện hoàn cảnh… của các em mà tìm cách dạy cho phù hợp. Vũ Thị Thanh Huyền (2016) thì cho rằng DHPH
là cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành các hoạt động dạy học dựa trên những khác biệt của người học
về năng lực, nhu cầu, nhận thức, các điều kiện học tập nhằm phát triển tốt nhất cho từng người học, đảm bảo công
bằng trong giáo dục. Phạm Đức Khiêm (2017), DHPH yêu cầu người dạy phải quan tâm tới chú ý tới từng đối tượng
người học, dạy cho cá nhân thay thế cho dạy học số đông, phù hợp với sự phát triển đa dạng, đề cao tính cá thể, tính
tự chủ và tự do cá nhân của xã hội hiện đại. Dương Thị Thùy (2018) quan niệm DHPH là quan điểm dạy học mà
giáo viên phải giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu, năng lực và phong cách học khác nhau của người học trong
lớp để tạo cơ hội học tập cho mỗi người học nắm bắt được tri thức, phát triển được năng lực của mình.
Từ các quan điểm trên, chúng tôi cho rằng, DHPH là quá trình dạy học mà việc thiết kế dạy học dựa trên trình
độ, nhu cầu, phương pháp và điều kiện học tập của mỗi cá nhân người học nhằm tạo cơ hội để người học phát huy
tối đa năng lực của mình.
2.2. Giới thiệu về Forms và phần mềm Quizizz
2.2.1. Giới thiệu về Forms trong Office 365 (dành cho giáo dục)
Forms là một ứng dụng nằm trong bộ sản phẩm Office 365 được Microsoft phát hành vào tháng 06/2016. Forms
hỗ trợ người dùng tạo biểu mẫu khảo sát, điều tra, thu thập thông tin trực tuyến hoặc tạo bài kiểm tra trắc nghiệm
được chấm tự động (trong bộ sản phẩm của Google cũng có ứng dụng Google Forms, tuy nhiên ứng dụng này chỉ
cho phép tạo biểu mẫu khảo sát, không có chức năng tạo bài kiểm tra). Người dùng là GV, SV được cấp tài khoản
Office 365 miễn phí thông qua tài khoản quản trị cấp trường.
Để soạn và sử dụng phiếu khảo sát hoặc bài kiểm tra trên Forms cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập https://www.office.com/, đăng nhập với tài khoản Office 365, chọn Forms
Bước 2: Trong phần My Forms, chọn New Form nếu tạo biểu mẫu phiếu khảo sát, chọn New Quiz nếu tạo bài
kiểm tra trắc nghiệm.
Bước 3: Chọn Add question để thêm câu hỏi
Forms hỗ trợ các dạng câu hỏi lựa chọn (1 đáp án đúng, nhiều đáp án đúng), văn bản (trả lời ngắn, trả lời bằng
đoạn văn bản dài), sắp xếp thứ tự, ngày tháng, Likert.
Bước 4: Soạn nội dung câu hỏi, thiết lập bắt buộc trả lời (hoặc không). Đối với bài kiểm tra trắc nghiệm thì người
dùng thực hiện thêm bước nhập đáp án và thiết lập điểm số cho mỗi câu hỏi. Riêng với câu hỏi lựa chọn có thể thiết
lập phản hồi cho từng tùy chọn. Thiết đặt các tùy chọn như: một phản hồi cho mỗi người, khoảng thời gian cho phép
thực hiện khảo sát (bài kiểm tra).
Bước 5: Chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra
Sau khi soạn xong nội dung cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, chọn Share. Xuất hiện đường link của biểu mẫu
hoặc bài kiểm tra, người dùng copy và gửi tới những người thực hiện khảo sát.
Bước 6: Xem kết quả khảo sát
Kết quả khảo sát và bài kiểm tra được thống kê, chấm điểm tự động. Người dùng chọn biểu mẫu hoặc bài kiểm
tra đã soạn, chọn Responses để xem kết quả, ngoài ra, kết quả cũng được thống kê vào file Excel, người dùng có thể
tải xuống và xem.
2.2.2. Giới thiệu về Quizizz
Quizizz là một phần mềm ứng dụng cho phép GV tạo bài kiểm tra dưới dạng trò chơi trắc nghiệm dễ dàng, miễn
phí bằng cách đăng nhập vào trang Quizizz.com, tạo tài khoản và soạn nội dung cho bài kiểm tra. Bài trắc nghiệm
tạo bởi Quizizz có giao diện đẹp, âm thanh sống động, có quy định thời gian cho mỗi câu hỏi khác nhau, điểm số
được mặc định tối đa của mỗi câu hỏi là 1000 điểm và được chấm tự động tùy thuộc vào thời điểm học viên trả lời
câu hỏi, trả lời càng nhanh thì điểm số càng cao.
Quizizz cho phép soạn các dạng câu hỏi: trắc nghiệm 1 đáp án đúng hoặc nhiều đáp án đúng, điền từ vào chỗ
trống, phiếu khảo sát và dạng câu hỏi mở. Quizizz cũng hỗ trợ thống kê tự động mỗi phương án có bao nhiêu người
lựa chọn. Nội dung câu hỏi có thể kèm hình ảnh, âm thanh hoặc công thức toán học, các phương án trả lời ngoài
dạng văn bản cũng có thể là hình ảnh hoặc công thức toán học. Cuối cùng, người dùng sẽ thiết lập thời gian trả lời
cho câu hỏi với một số lựa chọn từ 5 giây đến 15 phút tùy vào độ khó của câu hỏi và chọn Save để lưu lại trước khi
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soạn câu hỏi tiếp theo. Bài kiểm tra sẽ được lưu trên hệ thống của Quizizz theo chủ đề, lớp học, cấp học đã lựa chọn.
Các tài khoản khác nhau có thể nhìn thấy và sử dụng bộ câu hỏi của nhau thông qua công cụ tìm kiếm Teleport.
Sau khi soạn đầy đủ các câu hỏi, chọn Finish quiz để kết thúc việc tạo bài kiểm tra. Chọn cấp học, lớp học phù
hợp với nội dung kiểm tra, nhập địa chỉ email và chọn share nếu muốn chia sẻ cho GV khác.
Quizizz có các chức năng Live Game để GV tổ chức trò chơi trắc nghiệm trực tiếp cho SV đang tham gia lớp
học, chức năng Homework để GV giao bài tập về nhà cho SV và giới hạn thời gian hoàn thành. Solo Practice có hai
lựa chọn, Play để GV có thể làm thử bài kiểm tra và Share practice link để chia sẻ bài kiểm tra đến một lớp học tập
trực tuyến.
Khi GV tổ chức Live Game, mã trò chơi (game code) sẽ xuất hiện gồm 6 chữ số, SV có thể tham gia bằng cách
vào trang Quizizz, nhập mã trò chơi được GV cung cấp, nhập họ tên để tham gia trò chơi mà không cần tạo tài khoản,
kết quả thực hiện được lưu trên tài khoản GV. Tuy nhiên, để SV tự kiểm soát kết quả làm bài, xem lại những bài
mình đã tham gia để có kế hoạch học tập phù hợp thì GV nên yêu cầu SV tạo tài khoản, đăng nhập tài khoản trước
khi tham gia trò chơi.
Quizizz cung cấp công cụ Report giúp GV thống kê kết quả theo SV, theo câu hỏi và tổng quan. Từ đó GV biết
được trình độ của SV để có kế hoạch dạy học phù hợp với khả năng của các em.
2.3. Dạy học phân hóa trong môn Tin học với sự hỗ trợ của Forms và Quizizz
2.3.1. Các bước trong dạy học phân hóa trong môn Tin học với sự hỗ trợ của Forms và Quizizz
Chương trình môn Tin học hiện nay ở các lớp sư phạm không chuyên Tin học gồm 4 tín chỉ, trong đó, 2 tín chỉ
Tin học căn bản và 2 tín chỉ Tin học ứng dụng cho từng ngành học. Với thời lượng 2 tín chỉ dành cho phần tin học
căn bản, nội dung chương trình học gồm có 6 module theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về trình độ công nghệ thông tin cơ bản. Nội dung chương trình nhiều với thời lượng hạn chế,
một số nội dung SV cũng đã từng được học ở phổ thông, do vậy chúng tôi xây dựng kế hoạch giảng dạy như sau:
Bước 1: Kiểm tra trình độ xuất phát
Trước khi bắt đầu một module, GV kiểm tra kiến thức của SV đã tích lũy được trong quá trình học môn Tin học
ở phổ thông. Với kiểm tra lí thuyết, GV sử dụng phần mềm Quizizz; với nội dung thực hành, GV sẽ kết hợp nội dung
2 module trong một bài kiểm tra.
Bước 2: Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học
Dựa trên kết quả thu được, GV xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với trình độ của SV. Chia nhóm
SV theo tiêu chí mỗi nhóm đều có thành viên với thế mạnh khác nhau để hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Bài tập giao
cho các thành viên trong nhóm là khác nhau, tùy thuộc vào trình độ và tiến độ học tập của mỗi SV. Từ đó, GV sẽ
hướng dẫn ôn tập hoặc bổ sung tài liệu, bài tập nâng cao.
Bước 3: Đánh giá kết quả học tập
Sau mỗi hai module, SV sẽ làm bài kiểm tra kết quả thu được so với mục tiêu đề ra. GV sử dụng Forms để thay
đổi hình thức và tận dụng những ưu điểm của Forms (tự quy định thang điểm, dạng câu hỏi). Kết quả các bài kiểm
tra lí thuyết và kiểm tra thực hành sẽ được tính điểm quá trình. Từ kết quả thu được, GV sẽ điều chỉnh kế hoạch dạy
học để hỗ trợ SV khắc phục những hạn chế, phát huy những năng lực cá nhân.
Bước 4: Dạy học phân hóa trong, phân hóa ngoài
Trong thời gian lên lớp, GV tiến hành DHPH trong tiết học:
- Đối với nội dung lí thuyết: SV được yêu cầu tìm hiểu các nội dung yêu cầu của mỗi module, các yêu cầu được
đưa ra có hai mức độ: cơ bản (tất cả SV đều phải hoàn thành), mức độ nâng cao (dành cho SV đã hoàn thành mức
độ cơ bản).
- Đối với nội dung thực hành: GV cài phần mềm Classroom Spy để quản lí phòng máy, quan sát quá trình thực
hành của SV qua màn hình máy chủ. Điều khiển, hỗ trợ trực tiếp cho các em. Bổ sung nội dung thực hành phù hợp
với tiến độ của từng SV.
Ngoài thời gian lên lớp, GV tạo các nhóm học tập trên ứng dụng Teams trong bộ Office 365 hoặc mạng xã hội
Facebook, mạng xã hội học tập Edmodo. GV gửi các yêu cầu, video hướng dẫn, bài tập nâng cao cho các SV đã đạt
trình độ cơ bản. Với những SV còn lại, GV gửi video hướng dẫn, bài tập bổ sung để ôn tập.
2.3.2. Sử dụng Forms và phần mềm Quizizz vào dạy học phân hóa trong môn Tin học
- Sử dụng Quizizz kiểm tra trình độ xuất phát của SV
Quizizz thường được sử dụng để soạn câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra trình độ của SV trước khi bắt đầu một
module. Ngoài ra, GV cũng thường sử dụng Quizizz đối với những module yêu cầu hiểu, ghi nhớ kiến thức lí thuyết
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như module 01 - Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, một số module cần hiểu, ghi nhớ mới có thể vận dụng
được như module 04 - Sử dụng bảng tính cơ bản, module 06 - Sử dụng Internet cơ bản. Sau khi kết thúc một số
module, GV tạo bài kiểm tra tổng hợp để vừa học vừa ôn tập lại nội dung đã học trước đó.
Với bài kiểm tra trước khi bắt đầu module mới, GV tổ chức Live Game cho các em làm tại lớp ngay đầu buổi
học. Khi kết thúc bài kiểm tra, GV sử dụng công cụ Report để xem những nội dung nào SV đã làm tốt, những nội
dung nào nhiều em còn chưa nắm được để có kế hoạch giảng dạy phù hợp, soạn các nội dung bổ sung trong những
buổi tiếp theo.
Khi xem kết quả thống kê theo câu hỏi, GV chọn sắp xếp theo độ chính xác (Accuracy) để nhanh chóng biết
được những câu nào còn nhiều SV làm sai, từ đó có những điều chỉnh trong dạy học.

Hình 1. Thống kê tỉ lệ % SV làm đúng của mỗi câu hỏi
Dựa trên kết quả thống kê, GV nắm được trình độ của SV, từ đó yêu cầu SV đọc tài liệu phù hợp với khả năng
của mình và GV soạn các dạng bài kiểm tra phù hợp cho từng nhóm SV và giao cho các em làm dưới dạng bài tập
về nhà.
- Sử dụng Forms để kiểm tra kết quả học tập thường xuyên của SV
Forms thường được GV sử dụng để tạo bài kiểm tra sau mỗi hai module, điểm số thiết lập theo thang điểm 10,
bài kiểm tra được chấm tự động và thống kê kết quả vào file Excel. Kết quả làm bài của SV, lựa chọn phương án nào
đều được lưu lại trong file kết quả. Ngoài ra Forms cũng hỗ trợ thống kê số lượng SV đã chọn từng phương án của
câu hỏi giúp GV biết được những nội dung nào cần ôn tập lại cho SV.
- Tổ chức DHPH trong môn Tin học
Khi có kết quả kiểm tra trình độ của SV, GV xây dựng kế hoạch dạy học và đưa ra yêu cầu với các nhóm SV
khác nhau phù hợp với trình độ của SV. Với các bài tập sẽ có nhiều mức độ, tất cả SV sẽ được yêu cầu hoàn thành
các bài tập cơ bản để đạt mục tiêu đề ra. Nếu có SV chưa đạt sẽ yêu cầu ôn tập, làm bài tập bổ trợ để đạt yêu cầu.
Đối với SV khá giỏi sau khi đã hoàn thành mức độ cơ bản sẽ được cung cấp các bài tập nâng cao để phát huy khả
năng của các em. GV cũng tạo nhóm học tập trên các ứng dụng Teams trong Office 365, mạng xã hội Facebook hoặc
mạng xã hội học tập Edmodo để SV có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Về mặt kiến thức, bao gồm việc biết, hiểu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức, GV hướng dẫn trực tiếp trên lớp, tổ
chức các hoạt động và thường xuyên kiểm tra kết quả thu nhận được của SV. Đối với những nội dung nhiều SV gặp
khó khăn, GV ghi lại bài giảng và chia sẻ cho SV xem trước ở nhà.
Về kĩ năng thực hành, GV chuẩn bị nhiều nội dung thực hành với mức độ khác nhau, thường xuyên theo dõi tiến
độ, kết quả thực hành của SV thông qua việc cài đặt phần mềm Classroom Spy để có những hỗ trợ, hướng dẫn kịp
thời cho SV còn yếu kĩ năng và giao những bài tập nâng cao cho SV khá, giỏi.
2.3.3. Hiệu quả của dạy học phân hóa với sự hỗ trợ của Forms và Quizizz
Với các công cụ miễn phí và dễ sử dụng, hỗ trợ GV trong việc chấm bài kiểm tra một cách tự động đã giúp GV
biết được khả năng và kết quả học tập của SV thường xuyên. Từ đó, GV điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với
trình độ của SV, hỗ trợ SV trong học tập để mỗi SV đều phát huy tối đa khả năng của mình. Kết quả cho thấy sự tiến
bộ của SV qua những lần kiểm tra, kết quả lần sau độ chính xác (Acruracy) cao hơn lần trước.
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Hình 2. Thống kê kết quả kiểm tra trắc nghiệm

Hình 3. Kết quả kiểm tra lần 1 của mỗi SV

Hình 4. Kết quả kiểm tra lần 2 của mỗi SV
Qua hệ thống kiểm tra, GV sẽ nắm được SV nào chưa nắm vững kiến thức, từ đó yêu cầu SV ôn tập, tìm hiểu để
nắm vững hơn. Đối với những SV đã nắm vững kiến thức và có kĩ năng tốt hơn thì được bổ sung các bài tập nâng
cao. Ngoài ra, GV cũng tạo khảo sát, thăm dò ý kiến để biết được những ưu và hạn chế của mình, từ đó điều chỉnh
phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Có thể thấy hiệu quả của việc dạy học phân hóa trong môn Tin học với sự hỗ trợ của Forms và Quizizz như:
- Nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học.
- Giúp GV tiết kiệm thời gian chấm bài, có thể tiến hành kiểm tra trình độ SV thường xuyên hơn để kịp thời hỗ
trợ, điều chỉnh kế hoạch dạy học nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho mỗi SV.
- Bài kiểm tra, video, bài giảng, được soạn trên các công cụ có thể được điều chỉnh, sửa đổi và giảng dạy cho
những khóa sau.
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- GV thống kê được những nội dung nào khó đối với SV, từ đó phân bổ thời gian giảng dạy phù hợp hơn.
- GV tạo nhóm học tập để SV hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh của mình.
- SV thường xuyên được kiểm tra, biết được khả năng của mình so với mục tiêu, những nội dung mình cần cố
gắng hơn, từ đó có kế hoạch học tập, ôn luyện phù hợp.
- SV được tiếp cận, sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ dạy học sẽ nâng cao kĩ năng sử dụng các phần mềm
hỗ trợ trong dạy học sau này.
Giải pháp có thể áp dụng cho tất cả các môn học với điều kiện GV và SV có thiết bị truy cập được Internet như
máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...
3. Kết luận
Việc sử dụng Forms và Quizizz đã mang lại nhiều lợi ích trong quá trình DHPH môn Tin học tại Trường Cao
đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Ứng dụng các công cụ này đã giúp GV thường xuyên kiểm tra được trình độ xuất
phát và kết quả đạt được của SV sau một số tiết học. Từ đó, GV sẽ có kế hoạch dạy học phù hợp với trình độ và
phương pháp học tập của từng cá nhân, nhằm phát huy tối đa khả năng của SV, góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo của nhà trường.
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