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ABSTRACT
Blended learning is gradually becoming a trend at high schools. This article
proposes Blended learning organization plans, such as flipped classroom and
learning station. Characteristics of levels of blended learning and the
determination of E-learning and face-to-face (F2F) learning phases are also
discussed in the study. There are three levels of Blended learning, depending
on course objectives, information technology skills and teaching experience
of teachers. In addition, the face-to-face learning phase is suitable for practical
and experiential activities. The E-learning phase is appropriate for activities
which are in the nature of orientation, learning about lesson contents,
inspection and assessment.

1. Mở đầu
Dạy học kết hợp (Blended learning) trong khoảng mười năm trở lại đây đang dần chiếm lĩnh ưu thế dạy học tại
các cơ sở đào tạo trên khắp thế giới. Dạy học kết hợp được hiểu một cách khái quát là sự kết hợp giữa dạy học điện
tử (E-learning) và dạy học giáp mặt (F2F) nhằm phát huy tối đa ưu điểm của các hình thức học tập này. Tuy nhiên
cho đến nay, chưa có sự thống nhất trong cách “pha trộn” giữa E-learning và F2F. Thực tế, việc tổ chức dạy học kết
hợp vẫn đang đặt ra những thách thức cho các nhà quản lí, cho những người thiết kế khóa học và những người trực
tiếp triển khai dạy học. Sự mơ hồ trong việc thiết lập tỉ lệ tối ưu giữa E-learning và F2F trong các nghiên cứu gần
đây của Owston R. cùng cộng sự (2018) và Bedi K. (2008) cho thấy sự cần thiết trong việc xác định mối tương quan
giữa E-learning và F2F trong dạy học kết hợp.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Một số nghiên cứu về dạy học kết hợp
Để xác định được mối tương quan giữa E-learning và F2F trong dạy học kết hợp, cần phải chú ý đến các dạng
thức tiếp cận quá trình học tập của người dạy và người học. Theo Singh (2003), có 3 cách tiếp cận quá trình học: tiếp
cận vật lí (hay là “dạy học giáp mặt”), tiếp cận dạng học tập trực tuyến và tự học (bảng 1). Có thể thấy, “học giáp
mặt” có các đặc trưng như sự tương tác trực tiếp, những nhiệm vụ học tập liên quan đến thực hành, thí nghiệm, và
những nội dung cần đến sự trải nghiệm thực tế. E-learning lại có đặc trưng là những lớp học ảo, sự phát sóng trực
tiếp bài giảng, những thông tin khẩn cần trao đổi ngay mà đôi khi F2F không đáp ứng được, những hướng dẫn, thảo
luận qua web hay những cuộc gọi theo nhóm qua web. Với những đặc trưng như vậy, E-learning rõ ràng đem lại sự
linh hoạt, chủ động trong học tập khi thời gian có thể không theo những giờ cố định, mà có thể phát sinh theo tình
huống, theo nhu cầu; không gian học tập diễn ra trên lớp học ảo và không bị giới hạn bởi không gian vật lí. Một dạng
thức tiếp cận nữa của học tập đó là tự học. Tự học có thể có tính hệ thống hoặc không có tính hệ thống. Sự điều phối
tự học có thể do giáo viên, người hướng dẫn (có tính hệ thống) hoặc xuất phát từ nhu cầu của người học (không có
tính hệ thống). Đặc trưng của tự học đó là các nền tảng học tập trực tuyến, cộng đồng học tập với sự hỗ trợ của máy
tính và Internet. Để đảm bảo quá trình tự học hiệu quả cần có kiểm tra, đánh giá.
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Bảng 1. Đặc trưng của các dạng thức tiếp cận quá trình học (Singh, 2003)
Giáp mặt
Trực tuyến
Tự học
(Có tính hệ thống)
(Có tính hệ thống)
(Có /không có tính hệ thống)
Lớp học F2F;
Lớp học ảo;
Tài liệu, trang web;
Giáo án, bài giảng;
Thảo luận qua web;
Internet, máy tính;
Phòng thí nghiệm;
Phát sóng;
Mô phỏng trong học tập;
Thực hành;
Hướng dẫn;
Kiểm tra, đánh giá quá trình học;
Seminar, thảo luận;
Thông tin khẩn;
Hỗ trợ học tập điện tử: hỗ trợ cá nhân, hỗ
Các chuyến đi thực địa;
Các cuộc gọi trao đổi thông tin trợ qua hệ thống;
Trải nghiệm, ngoại khóa.
theo nhóm.
Học trực tuyến;
Cộng đồng học tập, diễn đàn.
Một số nghiên cứu trước đây đã đề cập các mức độ dạy học kết hợp như Alammary và cộng sự (2014), Driscoll
(2002), Oliver và Trigwell (2005). Theo đó, Blended learning có 3 mức độ dạy học (hình 1).

Hình 1. Các mức độ dạy học kết hợp (Alammary và cộng sự, 2014)
Để triển khai dạy học kết hợp ở mức độ 1, giáo viên đóng vai trò chủ đạo và là người chủ động trong việc thiết
kế hoạt động dạy học dưới dạng lồng ghép các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và không chịu sự chi phối
có tính hệ thống của các trường phổ thông. Để làm được việc này, giáo viên cần tăng cường các nhiệm vụ học tập
có tính tìm tòi, sáng tạo. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có thể là thảo luận trên các forum khi thực
hiện các nhiệm vụ học tập theo nhóm, giao tài liệu học tập dưới dạng điện tử, đường link website để học sinh tự tìm
hiểu ở nhà, chuyển giao nhiệm vụ học tập dưới dạng WebQuest,…
Đối với mức độ 2, cần có các hoạt động dạy học E-learning. Cụ thể, giáo viên cần thiết kế lại và thay thế một số
các hoạt động dạy học giáp mặt bằng các hoạt động học tập điện tử. Điều này đòi hỏi giáo viên phải xác định được
những hoạt động dạy học truyền thống nào phù hợp với việc học tập điện tử bên cạnh việc kết hợp linh hoạt các
phương pháp dạy học khác nhau như lớp học đảo ngược, dạy học dự án. Thông thường những hoạt động mang tính
thực hành, trải nghiệm thực tế hay là những hoạt động mang tính định hướng học tập như hướng dẫn, báo cáo, giải
đáp thắc mắc sẽ phù hợp với dạy học giáp mặt. Những hoạt động mang tính cung cấp thông tin học tập, liên quan
đến cấu trúc, nội dung bài học hay kiểm tra, đánh giá sẽ phù hợp với dạy học E-learning (hình 2).

Hình 2. Các pha dạy học giáp mặt và dạy học E-learning

34

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 485 (Kì 1 tháng 9/2020), tr 33-38

ISSN: 2354-0753

Đối với mức độ 3, dạy học kết hợp được triển khai một cách có hệ thống và hoàn chỉnh nhất. Theo Walters
(2008), việc thiết kế khóa học Blended learning cần bám sát theo chuẩn đầu ra và kết quả học tập dự kiến của người
học. Để thiết kế khóa học ở mức độ 3, khóa học cần được thiết kế mới ngay từ đầu theo Blended learning. Walters
(2008) cho rằng, để thiết kế được khóa học Blended learning hiệu quả, giáo viên cần có kinh nghiệm chuyên môn
vững vàng và kĩ năng phối kết hợp các công cụ dạy học trực tuyến thật tốt cũng như lựa chọn các hoạt động trực
tuyến phù hợp nhằm đảm bảo được chuẩn đầu ra của khóa học.
Bảng 2. Các yêu cầu cần thiết để tổ chức dạy học kết hợp
Yêu cầu
Đặc điểm
Cấu trúc khóa học
Nền tảng quản lí và hỗ
trợ học tập (LMS)
Yêu cầu đối với giáo viên

Mức độ 1

Giữ nguyên

Mức độ 2
Thay thế một số hoạt
động học tập giáp mặt
bằng học tập trực tuyến.
Giáp mặt vẫn đóng vai
trò chủ đạo.
Thiết kế lại một phần

Mức độ 3
Khóa học được thực hiện
một cách có hệ thống từ
quản lí lớp học đến kiểm
tra đánh giá theo chuẩn
đầu ra của khóa học.
Thiết kế mới toàn bộ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Bắt buộc

Ứng dụng công nghệ
thông tin ở mức cơ bản
Ít kinh nghiệm dạy học
điện tử

Ứng dụng công nghệ
thông tin ở mức cơ bản
Có kinh nghiệm dạy học
điện tử

Ứng dụng công nghệ
thông tin ở mức tốt
Có kinh nghiệm dạy học
điện tử

100% giáp mặt phối kết
hợp các hoạt động tương
tác trực tuyến ngoài giờ
học

2.2. Các phương án tổ chức dạy học kết hợp
Trong dạy học kết hợp, việc phối kết hợp các phương pháp dạy học khác nhau và dựa trên việc lựa chọn các mức
độ phù hợp. Các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với dạy học kết hợp có thể kể đến như: lớp học đảo ngược,
dạy học theo trạm, dạy học dự án, dạy học theo nhóm nhỏ,…
Lớp học đảo ngược (Flipped classroom): Người học sẽ tự tìm hiểu bài giảng do giáo viên cung cấp thông qua
LMS hoặc bằng các phương tiện công nghệ, tìm kiếm tài liệu qua Internet. Việc tìm hiểu trước nội dung kiến thức
do giáo viên chuẩn bị trở thành bài tập về nhà. Các phần thảo luận, tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn
sẽ được thực hiện trên lớp, trong đó giáo viên đóng vai trò là người định hướng, hỗ trợ học sinh. Chính vì thế, đây là
phương án dạy học phù hợp với dạy học kết hợp (hình 3).
Face-to-Face
(trên lớp)

Online

Bài giảng (ở nhà)

Bài tập
Thảo luận

Hình 3. Lớp học đảo ngược
Dạy học theo trạm (Station rotation): là cách thức tổ chức dạy học tập trung vào việc tổ chức nội dung dạy học
thành từng nhiệm vụ nhận thức độc lập của các nhóm học sinh khác nhau. Học sinh có thể thực hiện nhiệm vụ theo
cặp, theo nhóm hoặc hoạt động cá nhân theo một thứ tự linh hoạt. Đây cũng là phương pháp dạy học phù hợp với
Blended learning, trong đó các trạm học tập được thiết kế sao cho có sự kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập
giáp mặt (F2F) (hình 4, trang bên).
Dạy học dự án (Project-Based Learning): Đây là một mô hình dạy học “lấy học sinh làm trung tâm”. Nó giúp
phát triển kiến thức và các kĩ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm
tòi, hiện thực hóa những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình.
Các bước thực hiện dự án theo dạy học kết hợp được đề xuất trong hình 5 (trang bên).
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Trạm – GV
hướng dẫn

Trạm – học
trực tuyến

Trạm F2F–
Thảo luận

Hình 4. Sơ đồ dạy học theo trạm phù hợp với Blended learning
Online

Hình 5. Dạy học dự án trong dạy học kết hợp
2.3. Tổ chức dạy học kết hợp
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất dạy học chủ đề “Phân bón hóa học” trong chương trình Hóa học 11
theo các phương pháp dạy học theo trạm và lớp học đảo ngược. Tiến trình học tập được trình bày trong bảng 3.
Bảng 3. Tiến trình học tập chủ đề “Phân bón hóa học” theo dạy học kết hợp
Online (ở nhà)
Tìm hiểu về phân bón hóa học. Thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Giáo viên cung cấp cho học sinh tập bài giảng và tài liệu về chủ đề thông qua website.
Yêu cầu về nội dung của chủ đề “Phân bón hóa học”: Học sinh nêu được khái niệm phân bón hóa học; phân biệt
được thành phần hóa học và độ dinh dưỡng của các loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp; trình bày
được tác dụng và vai trò của từng loại phân bón hóa học đối với đất và cây trồng; giải thích được tác hại của một
số loại phân bón hóa học đối với con người và môi trường sống; đề xuất được loại phân bón thích hợp cho một số
cây trồng phổ biến.
Trên lớp - Học tập theo trạm
Trạm - học trực tuyến
Học sinh đọc và nghiên cứu các tài liệu tham khảo được trích dẫn trên website do giáo viên cung cấp để trả lời
các câu hỏi sau:
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- Tại sao các loại phân đạm Nitrat, phân lân Supephotphat (đơn, kép) lại làm cho đất bị chua? Các phân bón hóa
học này thích hợp với loại đất có đặc điểm như thế nào?
- Hãy giải thích tại sao phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp lại thường được dùng để bón trong thời gian sinh
trưởng của cây, còn phân lân lại thường được dùng để bón vào đất trước khi gieo trồng cây?
- Giải thích các tác hại khi sử dụng phân bón hóa học không hợp lí và không đúng liều lượng?
Trạm - thảo luận
Học sinh thảo luận về các nhiệm vụ học tập của chủ đề, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
Trạm - GV hướng dẫn
Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh, gợi mở một số tình huống thực tiễn như:
- Những phân bón nào thích hợp dùng cho đất bị chua phèn?
- Hãy nêu cách bảo quản cho các loại phân bón hóa học?
Giáo viên chia lớp làm 2 nhóm với lớp dưới 20 học sinh. Nếu lớp đông trên 20 học sinh thì chia thành 4 nhóm,
trong đó, 2 nhóm cùng thực hiện 1 tiến trình học tập. 2 nhóm sẽ luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ ở hai trạm - học
trực tuyến và trạm - thảo luận. Sau khi cả 2 nhóm thực hiện xong nhiệm vụ ở cả hai trạm, giáo viên sẽ tiếp tục điều
phối giờ học bằng các hoạt động giải đáp thắc mắc, thảo luận trao đổi với học sinh, chốt kiến thức. Lưu ý rằng, trong
thời gian cả 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ ở 2 trạm song song nhau, giáo viên đóng vai trò giám sát, hỗ trợ và giúp đỡ
các nhóm. Để thực hiện chủ đề dạy học này, yêu cầu giáo viên phải có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin ở mức
độ cơ bản và có kinh nghiệm dạy học điện tử. Blended learning trong trường hợp này phù hợp triển khai ở mức độ 2
(bảng 2).
Thực nghiệm được tổ chức tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội như trường
Alpha School, Alfred Nobel. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy được tính hiệu quả của dạy học kết hợp. Thứ
nhất, kết quả học tập của học sinh sau khi học qua một số chủ đề dạy học kết hợp không bị giảm sút so với kết quả
học tập trước đó, cho thấy dạy học kết hợp nếu được thực hiện một cách hiệu quả hoàn toàn đảm bảo được yếu tố
truyền tải và tiếp nhận kiến thức. Bên cạnh đó, dạy học kết hợp còn đề cao tính tự chủ, sáng tạo của học sinh trong
quá trình học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hơn 80% học sinh tham gia thực nghiệm cảm thấy hài lòng với phương
án học tập mới này. Các tiêu chí đảm bảo quá trình học hiệu quả như: xác định mục tiêu học tập, xây dựng kế hoạch
học tập, đề xuất và thực hiện các giải pháp học tập, tự đánh giá đều đạt các số liệu thông kế khả thi, trong đó, đa số
học sinh (từ 70-85%) cho rằng mình đạt mức độ tốt ở các tiêu chí trên. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy các năng lực như
tự học, giải quyết vấn đề,… sẽ được phát triển nếu sử dụng dạy học kết hợp một cách hiệu quả. Dạy học kết hợp
cũng giúp giáo viên và học sinh phát triển được kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. Khoảng 90% giáo viên tham
gia thực nghiệm cho rằng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, cũng như dạy học điện tử đã được cải thiện đáng kể.
Ngoài ra, dạy học kết hợp cũng giúp làm tăng tương tác giữa các học sinh với nhau, từ đó phát triển được năng lực
hợp tác. Gần 70% học sinh được hỏi cho rằng việc tương tác trên các mạng xã hội, forum về chủ đề học tập sẽ giúp
các em hợp tác với nhau tốt hơn trên lớp học.
Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm, một số những khó khăn trong việc triển khai dạy học kết hợp đã được
quan sát thấy. Vấn đề này đã được nhóm tác giả đề cập đến trong công bố trước đây (Nguyen Hoang Trang và cộng
sự, 2020). Đó là những khó khăn về cơ sở vật chất và chính sách khuyến khích, hỗ trợ giáo viên dạy học điện tử, từ
đó ảnh hưởng đến nhận thức, nhu cầu và động lực của giáo viên trong quá trình trau dồi kĩ năng, nâng cao nghiệp vụ
sư phạm, đặc biệt là phát triển kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin - yếu tố cần thiết để triển khai dạy học Blended
learning.
3. Kết luận
Một số nghiên cứu trước đây như Nguyen Hoang Trang và cộng sự (2018), Nguyen Hoang Trang và cộng sự
(2020) đã cho thấy được sự tiềm năng trong việc triển khai dạy học kết hợp tại các trường phổ thông. Một số phương
án dạy học như lớp học đảo ngược, dạy học theo trạm đã được thử nghiệm trong thực tế theo mô hình dạy học kết
hợp. Kết quả bước đầu cho thấy những phương án này phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các trường phổ thông và
có tính khả thi.
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tài trợ thông qua đề tài nghiên cứu khoa
học cấp thành phố, mã số 01X-12/04-2018-3.
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