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ABSTRACT
The teaching of Maths and Sciences in English is of interest to the Communist
Party, the State and the Ministry of Education and Training. Over time, the
teaching of Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and Informatics at high
schools showed many difficulties for both teachers and students. This article
studies on applying the model of Computer Assisted Language Learning
(CALL) and using smart phone software to support Physics teaching in
English to help students master knowledge of physics and learning English for
physics effectively. Research can be extended to apply on teaching other
subjects in English for high school.

1. Mở đầu
Với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm 2011, Bộ
GD-ĐT triển khai thí điểm dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh. Việc dạy học các
môn học bằng tiếng Anh nhằm mục tiêu “kép” là vừa giúp học sinh (HS) nâng cao năng lực tiếng Anh, sử dụng tiếng
Anh trong nghiên cứu, học tập các môn học, vừa nắm vững các kiến thức của các môn học.
Tuy nhiên, việc dạy học các môn học nói chung và Vật lí bằng tiếng Anh trong trường phổ thông còn gặp nhiều
khó khăn. Trong dạy và học Vật lí bằng tiếng Anh, giáo viên (GV) và HS thường gặp khó khăn trong việc sử dụng
từ vựng tiếng Anh thích hợp để trình bày các khái niệm, đặt câu hỏi, xây dựng giả thuyết, tiến hành thí nghiệm, diễn
giải, làm rõ nội dung kiến thức vật lí,...
Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây, đặc biệt là sự phát triển của
các thiết bị di động như máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục
và hình thành mô hình dạy học dựa trên các thiết bị di động. Với các công nghệ đa phương tiện, nhận diện giọng
nói…, thiết bị di động như điện thoại thông minh tạo cơ hội cho việc học và dạy ngôn ngữ trở nên rất đa dạng và
chúng đã trở thành những công cụ hỗ trợ học ngôn ngữ hiệu quả, trong đó có tiếng Anh.
Để giải quyết những khó khăn trong việc dạy học Vật lí bằng tiếng Anh, có thể áp dụng tiếp cận “học ngôn ngữ
với sự trợ giúp của máy tính” để tổ chức dạy học nhằm thực hiện được mục tiêu.
Bài viết trình bày một số cách tiếp cận học ngôn ngữ với sự trợ giúp của máy tính (Computer assisted language
learning - CALL) và sử dụng các phần mềm trên điện thoại di động hỗ trợ dạy học Vật lí bằng tiếng Anh.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tiếp cận CALL trong dạy học Vật lí bằng tiếng Anh
Học ngôn ngữ với sự trợ giúp của máy tính (Computer assisted language learning - CALL) hoặc hướng dẫn ngôn
ngữ với sự hỗ trợ của máy tính (Computer-Aided Language Instruction - CALI) là hướng nghiên cứu các ứng dụng
của máy tính trong việc dạy và học ngôn ngữ. CALL bao gồm một loạt các ứng dụng CNTT và truyền thông, phương
pháp tiếp cận trong dạy và học ngoại ngữ: từ việc nghiên cứu học ngôn ngữ qua việc sử dụng môi trường học tập
ảo và học từ xa dựa trên web; học ngôn ngữ trong thế giới ảo và học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của thiết bị di động.
Triết lí của CALL tập trung mạnh vào các tài liệu “lấy người học làm trung tâm”, cho phép HS tự học. Các tài
liệu có thể được cấu trúc hoặc không cấu trúc, nhưng thường thể hiện hai tính năng quan trọng: học tập tương tác và
học tập cá nhân. CALL thực chất là công cụ giúp GV tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học ngôn ngữ. Nó có thể
được sử dụng để củng cố những gì đã được học trong lớp hoặc như một công cụ khắc phục để giúp những người học
cần hỗ trợ thêm (Higgins, 2008).
Dạy học ngôn ngữ theo tiếp cận CALL liên quan đến việc sử dụng máy tính trong quá trình học ngôn ngữ. Trong
xu hướng học ngôn ngữ với nhiều tài liệu khác nhau có thể được dạy ngữ pháp, nói và phát âm, viết và bất kì kĩ năng
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cần thiết nào khác. Nó cũng có thể cung cấp thông tin phản hồi được coi là một tính năng quan trọng trong quá trình
dạy học (Hubbard, 2009).
Học liệu CALL nhằm mục đích đưa các khía cạnh của lí thuyết học tập vào thực tiễn với sự trợ giúp của máy
tính và phần mềm.
- Một số đặc điểm của CALL trong dạy học:
+ Việc sử dụng các trò chơi trong học tập nhằm khích lệ người học.
+ GV sử dụng CNTT hỗ trợ khi HS gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ.
+ Khi sử dụng CNTT tham gia một số hoạt động trong thế giới thực, HS có thể mang theo một chiếc máy ghi âm
hoặc điện thoại thông minh để ghi lại các cuộc nói chuyện với mọi người, tìm, chia sẻ thông tin, trả lời các câu hỏi
và sau đó đem ra hỏi GV nếu họ gặp phải bất kì vấn đề nào. Hoạt động này dường như rất truyền cảm hứng và có
tác động tích cực đến HS động lực và khả năng nói ngoại ngữ.
+ Các tài liệu CALL giúp HS có thể nhận được phản hồi với các hình thức khác nhau, chẳng hạn như sử dụng
âm thanh, video, văn bản,… không chỉ có khả năng cung cấp cho HS thông tin phản hồi dựa trên kiến thức mà HS
đã có và cả nhu cầu cụ thể của họ trong học ngôn ngữ (Derakhshan và cộng sự, 2015).
Ngày nay, HS hàng ngày tiếp xúc với hàng loạt các văn bản kĩ thuật số và điều đặc biệt quan trọng là họ hiểu
được sắc thái của các loại phương tiện truyền thông trong thế giới vật lí cũng như trên Internet. Văn bản kĩ thuật số
và sách điện tử, các phần mềm học tập được truy cập trên các thiết bị công nghệ di động, có khả năng xử lí văn bản
thành giọng nói, phần mềm có thể ghi lại, đo lường và theo dõi tiến trình học và tương tác. Có nhiều công cụ hỗ trợ
viết và cho phép HS tương tác với các đối tượng thực tại ảo, sử dụng cảm biến trên điện thoại như công cụ thí nghiệm
giúp HS khám phá, trải nghiệm nghiên cứu khoa học (Reinders và White, 2010).
Nhiều ứng dụng có mục đích cụ thể hơn là giúp phát triển khả năng đọc và viết, được xây dựng trên cơ sở giọng
nói bằng tiếng Anh của người bản ngữ. Có vô số ứng dụng từ điển có sẵn để hỗ trợ người dùng trong việc tiếp thu từ
vựng mới. Ngoài ra, có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ phát triển từ vựng, ngữ pháp và ngôn ngữ thông dụng, cũng như
ngôn ngữ ngữ cảnh thông qua bối cảnh văn hóa làm cho ý nghĩa rõ ràng hơn (Mary Jones và cộng sự, 2012).
- Một số cách tiếp cận CALL trong việc thiết kế và sử dụng phần mềm trong dạy học vật lí:
+ Tiếp cận hành vi (Behaviorist CALL) được giới thiệu vào những năm 1970, theo tiếp cận này, chương trình
được thiết kế để dạy bằng cách lặp lại và đó là một phương tiện để kiểm tra người học phản ứng với các bài tập ngữ
pháp và từ vựng. Điều này giúp họ có được phản hồi về ‟câu trả lời” của người học. Ví dụ: phần mềm Physics Test
hoặc Physics Quiz, phần mềm kiểm tra Vật lí từ phổ thông đến đại học với các cấp độ khó theo các giai đoạn, mỗi
giai đoạn có hai chế độ học khác nhau. Bài kiểm tra có thể ghi lại để cải thiện mỗi ngày. Các phần mềm này có thể
tải và sử dụng miễn phí trên Google Play.
+ Tiếp cận giao tiếp (Communicative CALL): Các phần mềm theo cách tiếp cận này phát triển từ những năm 80
của thế kỉ XX, được thiết kế để tạo thuận lợi cho quá trình học trên thiết bị cá nhân thông qua các chương trình và
trò chơi, ví dụ như phần mềm PhyWiz. Các phần mềm đem lại nhiều gợi ý lời giải hoặc tìm kiếm giải pháp cho một
vấn đề; tuy nhiên, nhiều nhà giáo dục cho rằng, các chức năng này có thể làm giới hạn khả năng tư duy của HS. Vì
vậy, trong dạy học, GV nên đưa cho HS các dạng bài tập hoặc vấn đề “mở” để HS phát triển năng lực, tránh lạm
dụng phần mềm.
+ Tiếp cận tích hợp (Integrative CALL): Cách tiếp cận này bắt đầu vào những năm 1990, nhấn mạnh việc học
trong một bối cảnh xã hội thực. Công nghệ đa phương tiện kết hợp các phương tiện khác nhau như âm thanh, đồ họa,
văn bản và video mở đường cho người học học cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cùng một lúc trong một bối cảnh
nhất định.
- Một số cách tích hợp các chức năng trong phần mềm hỗ trợ dạy học vật lí:
+ Tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, ví dụ như Từ điển vật lí (Physics Dictionary) trên Google Play. Đây là
từ điển ngoại tuyến chứa hơn 3.000 thuật ngữ Vật lí bao gồm tất cả các thuật ngữ và khái niệm vật lí thường gặp,
cũng như các thuật ngữ, đồng thời có khả năng dịch cả đoạn văn bản.
+ Tích hợp các cảm biến điện thoại với các ứng dụng điện thoại thông minh để đo các đại lượng vật lí. Nhiều
phần mềm cho phép sử dụng cảm biến của điện thoại thông minh thay thế các thiết bị đo lường trong phòng thí
nghiệm và trong các hoạt động hàng ngày, cho phép HS thực hiện các phép đo hiện tượng vật lí bên ngoài các phòng
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thí nghiệm, các phép đo có thể thực hiện như cơ học, âm học, điện từ học hoặc quang học. Ví dụ: phần mềm Phyphox
cho phép sử dụng các cảm biến trong điện thoại thực hiện các thí nghiệm như là đo tần số của con lắc bằng gia tốc
kế hoặc đo vận tốc vật chuyển động nhờ hiệu ứng Doppler bằng micrô của điện thoại thông minh.
2.2. Sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh hỗ trợ dạy học Vật lí bằng tiếng Anh ở trường trung học
phổ thông
2.2.1. Những khó khăn trong học tập Vật lí bằng tiếng Anh
Trong dạy học môn Vật lí, việc có thể sử dụng được tiếng Anh thể hiện bằng nhiều cách khác nhau để trình bày
kết nối logic, hợp lí hoặc mâu thuẫn, điều kiện và kết quả đặt ra những thách thức cho cả GV và HS. Ví dụ: từ
“movement” là chuyển động trong câu “Our eyes are good at detecting movement”, tuy nhiên khi nói về chuyển
động của chiếc xe lại có thể viết “Modern cars are designed to travel at high speeds”, từ travel mô tả chuyển động
của chiếc xe, không có nghĩa là “du lịch”. Những hạn chế về tiếng Anh của GV trong dạy học khó giúp HS có thể
hiểu được kiến thức môn học (Jones và cộng sự, 2012).
Việc học Vật lí không chỉ yêu cầu nắm vững kiến thức khoa học, phương pháp và kĩ năng thực hành thí nghiệm
mà còn đòi hỏi các từ vựng chuyên ngành/kĩ thuật, đọc các công thức, các đơn vị đo lường, đôi khi cùng một từ
nhưng ở trong các lĩnh vực khác nhau lại có nghĩa khác nhau. Ví dụ “distance” được hiểu là khoảng cách tức là
khoảng ngắn nhất giữa hai điểm, nhưng trong vật lí là quãng đường, tức là khoảng di chuyển trên quỹ đạo.
Một khái niệm toán học được thể hiện trong lời nói thường có trật tự khác trong thể hiện bằng kí hiệu. HS cố
gắng để dịch một cách dịch một - một thường là sai lầm, ví dụ cụm từ: x4 nghĩa là “x mũ 4”, tiếng Anh có thể viết là
“x to the fourth” HS có thể dịch “x tiến tới thứ tư” (Phạm Kim Chung, 2017).
2.2.2. Tổ chức dạy học Vật lí bằng tiếng Anh với sự hỗ trợ của các phần mềm trên điện thoại thông minh
Sự phát triển của CNTT và các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh có khả năng mở rộng việc học
tập ngoài không gian vật lí trong các lớp học. Thorne và Reinhardt (2008) cũng đã đưa ra “khái niệm hoạt động bắc
cầu”, đơn giản là về việc tổ chức hoạt động dạy học yêu cầu HS nói về cách sử dụng công nghệ trong cuộc sống
ngoài lớp của họ trong lớp học như kiểu kể chuyện, trò chơi kĩ thuật số, khuyến khích HS mang hoạt động này vào
lớp học và sử dụng nó là nền tảng của bài học.
Một số cách tổ chức dạy học Vật lí bằng tiếng Anh:
- Tổ chức hoạt động học tập dựa trên trò chơi vật lí kĩ thuật số: Chơi trò chơi kĩ thuật số tạo ra cơ hội học ngôn
ngữ thông qua việc sử dụng các trò chơi trong bối cảnh giáo dục. Việc lựa chọn các trò chơi hấp dẫn, có tính năng
tường thuật thông qua một loạt các loại đa phương tiện như văn bản, âm thanh, video và hình ảnh động, có xu hướng
kết hợp các yếu tố giải quyết vấn đề giúp thúc đẩy HS hợp tác. Khi HS làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề, có
cơ hội để GV phát triển các hoạt động học ngôn ngữ có cấu trúc tốt. Ví dụ: GV có thể sử dụng phần mềm Physics
Quiz để tổ chức mở đầu bài giảng, củng cố kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm có phản hồi, HS nắm được
các từ vựng về vật lí.
- Phát triển kĩ năng đọc, nghe bằng phần mềm tìm kiếm, xử lí văn bản hiện đại: Các phần mềm xử lí văn bản có
thể rất hữu ích cho HS khi viết, các công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp sẽ chỉ có ý nghĩa khi người dùng đã được
dạy các quy ước cụ thể về đánh dấu chỗ sai. Kết hợp với việc sử dụng phần mềm từ điển, sẽ chỉ hữu ích cho những
người học nâng cao hơn về tiếng Anh, người học sẽ không bị choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn thay thế được cung
cấp bằng phần mềm (Huang và cộng sự, 2010). Ví dụ: GV có thể sử dụng phần mềm Từ điển Vật lí Oxford (Oxford
Dictionary of Physics). Từ điển này chứa hơn 3.800 mục bao gồm tất cả các thuật ngữ và khái niệm vật lí thường
gặp, cũng như các thuật ngữ từ các lĩnh vực liên quan đến thiên văn học, vật lí thiên văn và hóa học vật lí. Từ điển
được minh họa với hơn 120 sơ đồ, đồ thị và bảng. Tìm kiếm tự động giúp tìm từ nhanh chóng bằng cách hiển thị dự
đoán khi nhập vào ô tìm kiếm. Bộ lọc tự động để sửa lỗi chính tả. Có thể tìm kiếm các từ bằng cách chụp ảnh, bằng
giọng nói, chia sẻ nội dung… GV có thể chọn một nội dung, chia sẻ với HS, yêu cầu HS đọc, dịch, nghe nội dung
và viết lại hoặc làm các bài tập.
- Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh thông qua dạy học dự án: Công nghệ tiếp tục được sử dụng cho tất cả các
loại hoạt động học ngôn ngữ cụ thể, chẳng hạn như thực hành bằng miệng và phát triển kĩ năng đọc và viết. Tuy
nhiên, CNTT có vẻ đặc biệt thành công khi được tích hợp vào việc học ngôn ngữ dựa trên dự án, trong đó tiếng Anh
có thể có được một cách tự nhiên thông qua các hoạt động theo chủ đề và các chuyên ngành khác nhau. Với các khả
năng tích hợp của các phần mềm trên điện thoại thông minh, GV có thể hướng dẫn HS sử dụng để tìm kiếm, thu thập
thông tin bằng ghi âm, quay video, xác định vấn đề trong thực tiễn, sử dụng các phần mềm tích hợp các cảm biến
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như thiết bị thí nghiệm để tiến hành dự án. Ví dụ: GV có thể yêu cầu HS sử dụng camera quay các phương tiện tham
gia giao thông, sử dụng phần mềm đo vận tốc, gia tốc,... của các phương tiện tham gia giao thông như phần mềm
Phyphox, xây dựng giải pháp an toàn giao thông tại một địa điểm (Utulu, 2012).
- Tổ chức thảo luận trực tuyến: Các cuộc thảo luận cung cấp các cơ hội để thực hành ngôn ngữ. Công nghệ có
tiềm năng để vượt qua giới hạn này và cung cấp cho người học cơ hội để giao tiếp với người khác. Đồng bộ các giải
pháp như hội nghị truyền hình và tương tác trực tiếp thông qua thế giới ảo trực tuyến đang ngày càng phổ biến như
phương tiện để thúc đẩy việc học ngôn ngữ. Công nghệ di động và các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại
thông minh, máy nghe nhạc MP3 có sự cộng hưởng đặc biệt cho việc dạy tiếng Anh trong các tình huống học viên
di chuyển giữa các địa điểm khác nhau và nơi học tập xảy ra bối cảnh cô lập.
Ngoài ra, một số ứng dụng nhất định giúp thúc đẩy sự sáng tạo như “Toontastic” và “Puppet Pals” cho phép HS
học bằng cách tạo ra các câu chuyện thông qua việc sử dụng các nhân vật hoạt hình và ghi lại lời nói, tạo cơ hội cho
HS chia sẻ những sáng tạo qua trực tuyến, hoặc như ứng dụng Comic Life, cho phép HS chụp ảnh bằng thiết bị di
động máy ảnh được xây dựng và kết hợp vào các mẫu theo phong cách hoạt hình, bên cạnh văn bản tường thuật…
HS có thể lưu trữ nội dung trên mạng và sử dụng một ứng dụng quét mã QR để chia sẻ thông tin.
2.3. Kết quả khảo sát
Với những ý tưởng tổ chức dạy học Vật lí bằng tiếng Anh theo tiếp cận CALL, chúng tôi đã tiến hành khảo sát
HS các lớp 10 và lớp 11 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (sau
thử nghiệm) với 14 mục hỏi theo các mức độ: 1. Kém. 2. Trung bình, 3. Khá, 4 Tốt. Kết quả tổng hợp khảo sát ở
bảng sau:
Thống kê khảo sát HS về sử dụng điện thoại thông minh trong học Vật lí bằng tiếng Anh
N
Mean
Std. Deviation
1. Sử dụng điện thoại thông minh để học Vật lí bằng tiếng Anh bất cứ lúc nào 96
2.615
.8870
2. Sử dụng được nhiều tiếng Anh vật lí hơn khi sử dụng điện thoại thông minh
96
2.646
.9401
trong học tập Vật lí
3. Giúp làm bài tập về nhà nhanh hơn
95
2.947
.9152
4. Tiết kiệm thời gian trong quá trình học tập vật lí
95
2.905
.9000
5. Tìm hiểu, thực hiện các nghiên cứu vật lí
95
2.916
.8336
6. Tìm ra cách học vật lí mới ở trường
96
2.740
.8491
7. Tương tác với các bạn khác
96
2.948
.8506
8. Tương tác với GV
96
2.844
.8376
9. Làm việc nhóm hiệu quả
96
2.958
.7936
10. GV khuyến khích sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học
96
2.646
.8942
11. Dễ dàng kết nối wifi trong lớp học
96
2.198
1.0425
12. Kĩ năng sử dụng điện thoại thông minh trong học tập
96
3.010
.8271
13. Tốc độ Internet đủ để sử dụng điện thoại thông minh trong học tập
96
2.469
1.0048
14. Hài lòng khi sử dụng điện thoại thông minh trong trường
96
2.750
.8944
Số liệu ở bảng trên cho thấy, việc sử dụng điện thoại thông minh trong học Vật lí bằng tiếng Anh giúp HS: tiết
kiệm thời gian trong quá trình học tập; giúp làm bài tập về nhà nhanh hơn; tìm hiểu, thực hiện các nghiên cứu vật lí.
Điều này cho thấy HS đã sử dụng hiệu quả điện thoại di động cho việc học tập Vật lí bằng tiếng Anh; đồng thời,
cũng giúp HS dễ dàng tương tác với GV và các bạn khác, làm việc nhóm hiệu quả thông qua sử dụng điện thoại
thông minh để học tập.
Về kĩ năng sử dụng điện thoại thông minh trong học tập của HS là ở mức khá. Tuy nhiên, về điều kiện sử dụng
chúng trong học tập còn ở mức trung bình khá như: khả năng kết nối wifi trong lớp học; tốc độ Internet đủ để sử
dụng điện thoại thông minh trong học tập, trong khi HS có thể sử dụng điện thoại thông minh để học tập ở mức trung
bình khá.
Có thể thấy rằng, việc sử dụng điện thoại thông minh trong học Vật lí bằng tiếng Anh có hiệu quả cao đối với
HS, HS có khả năng khá về sử dụng điện thoại thông minh trong học tập, trong khi mức độ cơ sở hạ tầng Internet
đáp ứng nhu cầu học tập của HS còn khiêm tốn và GV khuyến khích HS sử dụng điện thoại thông minh trong học
tập chưa thật cao. Với việc tổ chức dạy học Vật lí bằng tiếng Anh với sự hỗ trợ của điện thoại thông minh theo tiếp
cận CALL, mặc dù số lượng HS chưa nhiều nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận dạy học này.
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3. Kết luận
Việc triển khai dạy học môn Vật lí bằng tiếng Anh ở các trường THPT nhằm mục tiêu nâng cao khả năng sử
dụng tiếng Anh trong học tập, đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế được Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT
quan tâm. Nhiều trường đã có nhiều nỗ lực tổ chức dạy học các môn học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, để triển khai
dạy học theo hình thức này còn có nhiều khó khăn đối với cả GV và HS. Ứng dụng CNTT trong dạy học các môn
học bằng tiếng Anh, cụ thể là sử dụng điện thoại thông minh trong dạy học Vật lí bằng tiếng Anh theo tiếp cận CALL
có thể giải quyết các khó khăn trên và đem lại hiệu quả cao trong dạy học.
Để triển khai mở rộng hơn việc sử dụng điện thoại thông minh trong dạy học các môn học bằng tiếng Anh, cần
có sự quan tâm hơn nữa của các trường, GV về nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Internet, có chính sách khuyến khích
GV và HS ứng dụng CNTT trong dạy và học.
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