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Tóm tắt:
Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (CNTT), giáo viên có thêm nhiều lựa chọn để tăng tính
hiệu quả trong dạy học. Dạy học theo mô hình lớp học đảo trình cho phép người học được truy
xuất bài giảng và các tài nguyên học tập ngoài giờ lên lớp, do đó tăng cường sự chủ động tích
cực của người học trong giờ học chính khóa. Những nghiên cứu cho thấy kết quả tích cực của
mô hình này. Bài viết làm rõ nội hàm lớp học đảo trình dựa trên các lý thuyết học tập và đề xuất
mô hình lớp học đảo trình phù hợp với việc bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: Học tập kết hợp, học tập đảo trình, lớp học đảo trình, kỹ năng CNTT, lý thuyết học tập.
Abstract:
With the support of information and technology (ICT), teachers have many options to enhance
the teaching effectiveness. Flipped learning (FL) approaches have students use technology to
access the lecture and other instructional resources outside the classroom in order to engage
them in active learning during in-class time. Scholars and educators have reported a variety of
outcomes of a flipped approach to instruction. This article addresses the definition of FL based
on learning theories. The proper FL approach has been suggested to develop ICT skills of HNUE
students.
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1. Mở đầu

M

ô hình lớp học đảo trình/đảo ngược (flipped
classroom hay flipped learning) (FL) là một
trong những dạng thức của học tập kết
hợp (blended-learning/b-learning) được quan tâm
trong những năm gần đây[2],[7]. Sở dĩ mô hình FL
được quan tâm bởi những kết quả tích cực mang
lại. Trong mô hình này, bài giảng của giáo viên được
chuyển tải để người học nghiên cứu trước khi tới
lớp, do vậy thời gian cho các hoạt động tích cực của
người học được nhiều hơn. Ngoài ra, các kỹ năng
giao tiếp, độc lập của người học được tăng cường[4].
Aliye và cộng sự tổng hợp 62 bài báo trong lĩnh vực
kỹ thuật liên quan tới FL từ năm 2000-2015 cho thấy
mô hình FL tạo ra môi trường học tập linh hoạt và
uyển chuyển, các kỹ năng để học tập suốt đời, suy
nghĩ sâu (critical thinking) và các phẩm chất tích
cực khác. So sánh với dạng lớp học truyền thống,
sự tham gia của người học với bài giảng được nhiều
hơn ở dạng FL [1].
Mô hình FL có thể áp dụng cho nhiều trình độ
khác nhau: từ giáo dục phổ thông cho tới giáo dục
đại học và giáo dục nghề nghiệp, trong nhiều chủ

đề và lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực công
nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) và STEM
(khoa học-kỹ thuật-công nghệ và toán học) [3], [6].
Công nghệ được sử dụng chủ yếu trong các nghiên
cứu được nhóm Giannakos phân tích đối với mô
hình FL là sử dụng video bài giảng, ngoài ra còn
sách điện tử và mô phỏng. Với sự phát triển của
công nghệ, thông qua môi trường web, các công cụ
hỗ trợ như wiki, weblogs, e-portfolios (hồ sơ điện tử
cá nhân), càng tạo điều kiện cho FL phát triển [6].
Kỹ năng CNTT là một trong những kỹ năng cơ
bản của người giáo viên thế kỷ 21 [10]. Tuy nhiên,
theo phân bố chương trình, học phần Bồi dưỡng
kỹ năng CNTT cho sinh viên năm thứ nhất trường
ĐHSP Hà Nội chỉ được tổ chức dạy học trong 24
tiết, trong 6 tuần, mỗi tuần một buổi, tập trung vào
những kỹ năng cơ bản nhất liên quan tới khai thác
sử dụng Internet và khai thác phần mềm phục vụ
cho học tập. Do thời lượng trên lớp hạn chế, và thời
gian chính khóa dành cho sinh viên ở trường cũng
ít, nên việc nghiên cứu áp dụng mô hình FL đối với
học phần này cũng có thể mang tính khả thi.
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Bài viết này tập trung vào việc trả lời các câu hỏi
sau: (1) Mô hình FL là gì; (2) Đánh giá về mô hình FL;
(3) Đề xuất mô hình FL với việc bồi dưỡng kỹ năng
CNTT cho sinh viên sư phạm.
Trong lớp học
Ngoài lớp học
Hỏi - đáp
Video bài giảng
Hoạt động nhóm/Giải Câu hỏi đóng và bài tập
quyết vấn đề mở
luyện tập

2. Nội dung
2.1/ Phương pháp:
Để trả lời các câu hỏi trên, bài viết sử dụng
phương pháp lý thuyết. Trên cơ sở phân tích các tài
liệu, bài viết làm rõ những đặc trưng của mô hình FL
và các đánh giá về mô hình FL hiện nay. Thông qua
những thông tin về đặc trưng và đánh giá, người sử
dụng có lưu ý để lựa chọn và áp dụng mô hình FL
thích hợp. Từ những phân tích đó, bài viết đề xuất
mô hình FL và quy trình áp dụng phù hợp với việc
bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm.
2.2/ Mô hình FL
Khái niệm về mô hình FL được Lage và cộng sự
đề xuất vào năm 2000 nhằm đáp ứng các nhu cầu
học tập khác nhau của người học. Định nghĩa về FL
đơn giản nhất là “đảo ngược/đảo trình lớp học là
chuyển đổi những hoạt động trong lớp ra ngoài lớp
và ngược lại” [tr32, [8]]. Hoạt động này có thể tóm
tắt dưới dạng bảng sau[3]:
Bảng 1. Hoạt động chuyển đổi giữa FL và
lớp học truyền thống (TT)
Loại hình
Lớp học
truyền thống

Trong lớp học
Bài học/bài giảng

Ngoài lớp
học
Bài tập
luyện tập

Lớp học đảo
Video
Bài tập và luyện tập
trình
giảng

và
bài

Mở rộng các hoạt động nhóm, hoạt động của FL
được tóm lược như sau:
Bảng 2. Hoạt động của FL mở rộng
Có nhiều quan điểm về các lý thuyết học tập làm
cơ sở cho mô hình FL. Trên cơ sở phân tích 62 bài
báo nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật, Aliye và cộng
sự cho thấy khuynh hướng sử dụng lý thuyết để giải
thích cho FL là liên quan tới học tập chủ động và
một số khung lý thuyết khác [1]. FL có những đặc
trưng cơ bản sau [1],[2],[3]:
Là dạng thức học tập kết hợp (b-learning) giữa
học tập trực tuyến và học tập giáp mặt
Có sự đảo ngược tiến trình học tập: người học

[50] KHOA HỌC DẠY NGHỀ

được giao nhiệm vụ tự tìm hiểu/tự nghiên cứu nội
dung học tập/tài liệu thông qua các bài tập gợi mở,
các video bài giảng (học tập trực tuyến) trước khi
được giải đáp ở trên lớp học truyền thống (học tập
giáp mặt)
Vai trò và mối quan hệ giữa người học-người
dạy: người học đóng vai trò trung tâm của quá trình
học tập (tự tìm tòi, khai phá tri thức). Người dạy
đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp và tổ chức
các hoạt động; Người dạy và người học đều được
tham gia vào quá trình đánh giá và tự đánh giá dưới
sự trợ giúp của công nghệ (thông qua nền tảng là
môi trường web).
Phương pháp dạy học/học tập: chủ yếu là các
phương pháp tích cực hóa hoạt động người học,
theo dạng thức học tập chủ động
Phương tiện và kỹ thuật dạy học: các phương
tiện kỹ thuật hiện đại. Nguồn tài nguyên/tài liệu
học tập ở dạng số hóa, tư liệu đa phương tiện, các
video bài giảng được cung cấp qua mạng.
Sự đảo ngược tiến trình học tập là đặc điểm
cơ bản để phân biệt mô hình FL với các dạng thức
khác của b-learning. Những đặc trưng này cho thấy
để áp dụng được mô hình FL, cần có những điều
kiện nhất định về cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT và
kỹ năng CNTT cơ bản của người dạy và người học.
Mô hình FL có thể được áp dụng cho nhiều trình độ,
nhiều lĩnh vực và chủ đề [3],[6].

2.3/ Đánh giá mô hình FL:
kết quả đánh giá được tổng hợp từ các tài liệu
[1-8] và dựa trên phân tích, quan điểm của người
viếttheo các nhóm phân loại.
2.3.1/ Ưu điểm của FL:
Về môi trường và đối tượng tham gia: Vì FL là
một dạng thức của b-learning nên mang những ưu
điểm của b-learning. Mặt khác, vì định hướng của
FL là lấy người học làm trung tâm, nên FL tạo ra môi
trường học tập linh hoạt. Người học được lựa chọn
cách thức, thời gian, địa điểm học tập phù hợp với
mình. Người dạy được linh hoạt trong đánh giá,
đánh giá quá trình và đánh giá kết quả.
Về phương pháp và hình thức tổ chức: Thời gian
dành cho người học nhiều hơn trong lớp nên có
thể sử dụng nhiều phương pháp tích cực hóa hoạt
động người học như hoạt động nhóm, giải quyết
vấn đề… để nghiên cứu vấn đề sâu sắc hơn.
Về nội dung: nội dung được người dạy thiết
kế có định hướng nhằm giúp người học có thể tự
nghiên cứu trong thời gian ngoài lớp học
Về kỹ thuật và phương tiện: FL hoạt động dựa
trên môi trường b-learning nên những nội dung
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được thiết kế được hỗ trợ bởi các phần mềm ngày
càng đa dạng về chủng loại và tính năng, phục vụ
biên tập nội dung và tư liệu đa phương tiện (video,
mô phỏng, tương tác…) và nền tảng web để
quản lý và tổ chức dạy học (thông qua blog, wiki,
mạng xã hội, hệ thống quản lý học tập (LMS)…)
nên thông tin tương tác có thể được cập nhật
nhanh chóng.
2.3.2/ Hạn chế và thách thức của FL:
Về môi trường và đối tượng tham gia: môi trường
học tập được thiết kế thông qua nền tảng web có
thể gây những điểm bất lợi khi người học tự nghiên
cứu. Người học có thể mất tập trung hoặc thiếu tính
tự giác, bỏ qua những nhiệm vụ được giao hoặc
cảm thấy chán khi xem video bài giảng. Nghiên cứu
cho thấy khá nhiều người học đọc slide bài giảng
thay vì xem video. Tâm lý thờ ơ hoặc chống đối có
thể xảy ra với người học.Người học có thể cảm thấy
bất mãn hay quá tải nếu nội dung, nhiệm vụ được
giao quá nhiều hay khó với trình độ nhận thức, tâm
lý lứa tuổi, làm choán mất thời gian giải trí.
Về phương pháp và hình thức tổ chức: người dạy
gặp nhiều khó khăn khi trợ giúp, giải đáp cho người
học trong lớp học và duy trì các hoạt động tích cực
xuyên suốt giờ học liên quan tới những nội dung và
nhiệm vụ người học đã nghiên cứu, thực hiện ở nhà.
Về nội dung: thiết kế nội dung sao cho hấp dẫn,
lôi cuốn người học và các nhiệm vụ vừa sức luôn là
một vấn đề đối với người dạy. Tương tự như việc
thiết kế nội dung học tập cho b-learning, chuẩn
bị các tài nguyên và học liệu học tập, công sức của
người dạy đầu tư cho nội dung là rất lớn.
Về kỹ thuật và phương tiện: nền tảng kỹ thuật và
phương tiện có thể là một khó khăn lớn với nhiều
vùng; tốc độ truyền tải dữ liệu cũng có thể là vấn
đề. Những sự cố liên quan đến mạng sẽ ảnh hưởng
tiêu cực tới tâm lý người học và cả người dạy. Những
vấn đề khác liên quan tới sử dụng phần mềm, sự cố
trong sử dụng… có thể cũng tác động không nhỏ
tới tâm lý và hứng thú.
2.4/ Đề xuất mô hình FL trong bồi dưỡng kỹ
năng CNTT cho sinh viên sư phạm:
Mặc dù có những hạn chế và thách thức, song
những thành tựu mà mô hình FL mang lại là không
thể phủ nhận. Vì thế căn cứ vào đặc điểm tâm lý,
trình độ nhận thức của người học, đồng thời tính
đặc thù của môn học, mô hình FL vẫn có thể áp
dụng cho toàn bộ hoặc một phần nội dung môn
học. Đối với môn học Bồi dưỡng kỹ năng CNTT, như
đã được giới thiệu ở phần mở đầu, việc thiết kế nội
dung và tổ chức dạy học cho sinh viên (năm thứ
nhất) có tính khả thi vì:
Về nội dung: về kỹ năng, chủ yếu là người học

phải thực hiện thao tác thực hành. Theo dõi các
video hoặc hình ảnh sẽ có tính trực quan hơn, giúp
người học hình dung rõ hơn nội dung hoặc nhiệm
vụ cần thao tác. Về nguồn tư liệu: rất phong phú
trên internet. Rất nhiều các tài liệu hướng dẫn dưới
dạng video, hình ảnh hoặc văn bản. Người dạy có
thể khai thác, biên tập hoặc giao nhiệm vụ cho
người học khai thác
Về kỹ thuật và phương tiện: phương tiện và kỹ
thuật liên quan trực tiếp tới nội dung môn học,
người dạy và người học sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ.
Các phòng học và thư viện được kết nối mạng, phục
vụ miễn phí cho người học cũng là điểm thuận lợi.
Trong [5], tác giả đã đề xuất tiến trình gồm 3
bước để áp dụng mô hình FL cho dạy học môn Hệ
cơ sở dữ liệu Access. Theo người viết, quy trình này
cần được chi tiết và cụ thể hóa hơn như sau:
Bước 1 (phân tích): phân tích chương trình và
nội dung môn học để lựa chọn vấn đề/nội dung
phù hợp cho dạy học theo FL. Xác định được mục
tiêu nhằm phát triển năng lực cụ thể của người học
tương ứng với các vấn đề/nội dung đó.
Bước 2 (thiết kế):
B2.1: Sắp xếp lại kế hoạch học tập của môn học
và tài nguyên phù hợp với trình độ nhận thức của
người học
B2.2: Thiết kế học cho các hoạt động tự học ở
nhà của sinh viên nhằm chuẩn bị cho các hoạt động
trên lớp
B2.3: Thiết kế dạy học cho hoạt động học tập ở
trên lớp
B2.4: Thiết kế kiểm tra đánh giá và thu nhận ý
kiến phản hồi của người học
FL

Bước 3 (tổ chức/vận hành): tổ chức dạy học theo

Bước 4 (đánh giá/thu nhận phản hồi): đánh giá
quá trình và đánh giá kết quả của việc dạy học theo
FL, đồng thời thu nhận ý kiến phản hồi của người
học để có điều chỉnh kịp thời
Quy trình này có tính chất luồng điều khiển [9],
sau bước 4 quay trở về bước 1 để chuẩn bị cho việc
thiết kế và tổ chức dạy học cho các lớp/khóa tiếp
theo.
2.5/ Thảo luận: Mô hình FL đã được áp dụng
rộng rãi cho nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên ở
bậc đại học và cao đẳng. Những đặc trưng của mô
hình FL, cũng như những thuận lợi và khó khăn đối
với mô hình đã được đề cập và phân tích ở trên. Tuy
vậy, tùy theo đặc điểm của từng đối tượng và nội
dung môn học sẽ cần có những điều chỉnh phù hợp.
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Với sinh viên sư phạm, được rèn luyện kỹ năng CNTT
trong năm thứ nhất – mới vào trường có những
thuận lợi và khó khăn riêng. Theo cách tổ chức hiện
tại, các em được phân thành nhiều lớp, mỗi lớp gồm
nhiều khoa, học tập trung tại phòng máy tính có kết
nối mạng. Trình độ sinh viên không đồng đều. Sinh
viên sư phạm nhiều em đến từ những vùng nông
thôn, miền núi, khó khăn nên trang thiết bị phục
vụ học tập (máy tính, các thiết bị kết nối mạng…)
còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện các nhiệm vụ
được giao còn nhiều bất cập. Một số nội dung trong
chương trình tương đối quen thuộc (ở mức độ cơ
bản) với một số em có thể dẫn tới tâm lý chủ quan.
Vì sinh viên chưa hình dung được những công việc
sẽ cần kỹ năng CNTT (trong các môn học, và trong
công việc) – do yêu cầu sử dụng CNTT là không bắt
buộc đối với các môn khác nên động lực học tập
còn hạn chế. Nếu không có quy định hoặc người
dạy không nghiêm ngặt trong yêu cầu và đánh
giá thì người học sẽ có tâm lý thờ ơ, ỷ lại hoặc trốn
tránh. Ngoài việc tạo hứng thú trong học tập, để
đạt hiệu quả, nhất thiết người học phải được đặt
trong các nhiệm vụ và áp lực phải thực hiện và
hoàn thành.
Thực tế, đối với các nội dung học tập đã được
triển khai theo mô hình FL, thái độ của người học
cũng đáng được quan tâm, chẳng hạn sự đối phó
với thi cử, tâm lý ỷ lại khi hoạt động nhóm…[5]. Với
đa phần người học, ở mức độ lực học trung bình,
hình thức tự học của mô hình FL sẽ thích hợp với
mức độ nhận thức ở mức thấp của thang Bloom
(nhớ,hiểu). Với các vấn đề phức tạp hơn, cần mức
độ nhận thức cao hơn, người học sẽ được tiếp cận
và trải nghiệm qua các giờ học tại lớp và được đánh
giá [1 - 7].
Những kinh nghiệm trong việc thiết kế nội dung
như video không được dài quá để tránh nhàm chán,
cần có sự tương tác trong bài học với người học khi
người học tự nghiên cứu cũng cần được chú ý [1],
[4], [6]. Mặc dù mô hình FL chưa thực sự triển khai
hoàn toàn trong các khóa học bồi dưỡng kỹ năng
CNTT cho sinh viên hiện tại, song những phân tích
và lưu ý trên là cơ sở cho việc triển khai thực hiện
mô hình này, nhằm góp phần cải thiện chất lượng
học tập của sinh viên.
3. Kết luận
Mô hình lớp học đảo trình/đảo ngược đã được
phân tích và cho thấy có tính khả thi đối với việc áp
dụng trong đào tạo nói chung, bồi dưỡng kỹ năng
công nghệ thông tin nói riêng đối với sinh viên sư
phạm. Trong mô hình này, tiến trình học tập không
chỉ được đảo, mà còn nhấn mạnh vai trò chủ động
tích cực của người học – lấy người học là trung tâm,
đồng thời thấy rõ vai trò quan trọng của người thầy
Ngày nhận bài: 06/03/2017

trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động và nội
dung học tập. Với việc chú ý những điểm bất lợi, hạn
chế của mô hình để tìm các giải pháp khắc phục,
mô hình FL sẽ là một lựa chọn phù hợp cho việc bồi
dưỡng kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm và sẽ
được kiểm nghiệm về tính hiệu quả thực tế trong
các nghiên cứu tiếp theo r
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