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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng 

trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc áp dụng các 
thành tựu của khoa học kĩ thuật ngày càng phổ biến, đặc biệt 
với ngành Giáo dục và Đào tạo, công nghệ thông tin đã góp 
phần tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động dạy và học. 
Môi trường học tập trực tuyến E-learning xuất hiện từ rất lâu, 
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì cũng bộc lộ 
nhiều hạn chế và bất cập. Năm 2000, Paul Myers đã khởi xướng 
thuật ngữ “Blended - learning” (B-learning). Đây là một hình 
thức dạy học khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt với những 
nước có nền giáo dục phát triển. Trong bài viết này, chúng tôi 
đề cập đến việc vận dụng mô hình B - learning trong dạy học 
(DH) môn Vật lí ở trường phổ thông.

2. Khái quát về mô hình B - learning
2.1. Khái niệm B-learning
Theo Horn Michael: “B-learning có nghĩa là bất cứ thời 

điểm nào một học sinh (HS) có thể học ít nhất một phần ở 
địa điểm học tập được giám sát xa nhà và ít nhất một phần 
thông qua mạng với một số yếu tố kiểm soát HS thông qua 
thời gian, địa điểm, cách tiếp cận và tiến độ học tập.” [1].

Theo Carman, J.M., (2005): “B-learning là sự kết hợp 
của các phương tiện truyền thông trong đào tạo như công 
nghệ, các hoạt động và các loại sự kiện nhằm tạo ra một 
chương trình đào tạo tối ưu cho một đối tượng cụ thể" [2]. 

Victoria L. Tinio cho rằng: "Học tích hợp (Blended 
Learning) để chỉ các mô hình học kết hợp giữa hình thức 
lớp học truyền thống và các giải pháp E-learning" [3]. 

Ở Việt Nam, B-learning vẫn còn là một khái niệm mới, 
chưa được nghiên cứu nhiều. Tác giả Nguyễn Văn Hiền đưa 
ra một khái niệm tương tự là "Học tập hỗn hợp" để chỉ hình 
thức kết hợp giữa cách học trên lớp với học tập có sự hỗ trợ 
của công nghệ, học tập qua mạng [4]. Tác giả Nguyễn Danh 
Nam đưa ra nhận định: Sự kết hợp giữa E-learning với lớp 
học truyền thống trở thành một giải pháp tốt, nó tạo thành 
một mô hình đào tạo gọi là "Blended Learning" [5]. 

Từ các định nghĩa trên, chúng tôi cho rằng: B-learning 
là sự kết hợp các cách thức DH hoặc cung cấp các phương 
tiện truyền thông; Kết hợp các phương pháp DH; Kết hợp 
học tập trực tuyến và học truyền thống. Trong bài viết này, 
chúng tôi tập trung vào việc thiết kế mô hình DH kết hợp 
giữa hình thức tổ chức DH truyền thống (F2F) và hình thức 
tổ chức DH qua mạng internet nhằm đưa ra một giải pháp 
học hiệu quả cho việc DH Vật lí ở trường phổ thông theo 
B-learning.

2.2. Cấu trúc của B-learning
B-learning là một hình thức DH tích cực, đặc biệt có 

sự tương tác giữa người học với người học, giữa người 
học với người dạy nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày 
càng cao của người học. Mô hình tổng thể B-learning có 
thể bao gồm nhiều hình thức với các công cụ học tập 
liên quan đến nhiều yếu tố cấu thành như: nhu cầu và 
mục tiêu học tập, không gian thực ảo phối hợp các phần 
mềm, nhịp độ tự học dựa trên web, phương pháp kiểm 

tra - đánh giá, đặc điểm của người học, địa điểm và cộng 
đồng người học, khả năng hỗ trợ của hệ thống điện tử 
trong môi trường học tập. 

B-learning chứa sự kiện khác nhau dựa trên nhiều 
hoạt động, bao gồm cả học tập truyền thống, E-learning 
và thời gian tự học. B-learning thường xảy ra như là một 
hỗn hợp của giáo dục truyền thống có sự hướng dẫn của 
giáo viên (GV), giáo dục trực tuyến đồng bộ, không đồng 
bộ, nhịp độ tự học và nhiệm vụ DH có cấu trúc dựa trên 
một GV hoặc người cố vấn. Để quá trình DH B-learning 
có thể diễn ra thành công thì điều quan trọng là thiết kế 
bài giảng.Trong các mô hình thiết kế bài giảng bao gồm 
các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, thực hiện và 
đánh giá khác nhau để bảo đảm một môi trường học tập 
tốt và thường hoạt động đồng thời.

2.3. Thế mạnh của B-learning trong dạy học
B-learning có sự kết hợp cả ưu điểm của DH truyền 

thống và DH trực tuyến E-learning nên có những thế mạnh 
nổi bật sau: 

- Không bị giới hạn nhiều bởi không gian và thời gian: 
Sự phổ cập rộng rãi của internet đã xoá dần một phần 
khoảng cách thời gian và không gian cho B-learning. 
Trong một khoá học B-learning, HS không nhất thiết phải 
100% thời gian có mặt trong lớp, thông qua mạng tới máy 
tính để bàn hoặc máy tính xách tay, HS có thể tham gia 
học, trao đổi với đồng học và GV ở bất cứ nơi nào. 

- Tính hấp dẫn: Với sự hỗ trợ của công nghệ 
multimedia, các hình ảnh minh hoạ, âm thanh, video,…
góp phần tăng tính hấp dẫn cho bài học. Người học không 
chỉ nghe giảng mà còn xem những ví dụ minh hoạ trực 
quan, thậm chí còn có thể tương tác với bài học nên khả 
năng nắm bắt kiến thức cũng tăng lên. 

- Tính cập nhật: Nội dung khoá học thường xuyên 
được cập nhật và thay đổi mới trên máy chủ có chứa 
chương trình đào tạo nhằm đáp ứng và phù hợp nhất với 
người học. Bên cạnh đó, quá trình và kết quả học sẽ được 
điều chỉnh đánh giá một cách thường xuyên, khách quan, 
kịp thời và nhanh chóng. 

- Tính linh hoạt: Một khoá học B-learning không nhất 
thiết phải bám theo một thời gian biểu cố định. Vì thế, 
người học dưới sự hướng dẫn của GVcó thể tự điều chỉnh 
quá trình học, kiểm soát tốc độ học, công cụ học tập, địa 
điểm học cũng như khối lượng kiến thức mà họ muốn thu 
nhận. Họ được tự mình quyết định cách thức thu nhận 
kiến thức, kĩ năng phù hợp với khả năng và phong cách 
học của chính mình. 

- Truy cập ngẫu nhiên: Bảng danh mục các bài giảng, 
các khoá học sẽ cho phép người học chủ động lựa chọn 
đơn vị tri thức, tài liệu liên quan trực tiếp nhất tới kiến thức 
nền tảng, nhiệm vụ và công việc của mình tại thời điểm đó. 
Người học có thể tự tìm ra kĩ năng học cho riêng mình với 
sự giúp đỡ của những tài liệu trực tuyến. 

- Có tính hợp tác và phối hợp: Người học có thể dễ 
dàng trao đổi với nhau và với GV trực tiếp trong quá trình 
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học hoặc qua mạng thông qua diễn đàn, email... Sự trao 
đổi này có tác dụng hỗ trợ tích cực cho quá trình học và 
tự học của HS. 

- Tiết kiệm thời gian: B-learning cho phép HS học với 
tốc độ, hiệu quả nhanh nhất. B-learning giúp người học 
ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thông qua tính tương tác 
của nó, cho phép người học tăng tốc độ học thông qua 
các công cụ học tập mà họ đã quen thuộc và tiếp nhận 
những công cụ học tập mà họ ít sử dụng nhất. Người học 
sẽ được giải đáp thắc mắc ngay lập tức mà không phải chờ 
đến lớp học. 

- Phân tán rộng rãi với chi phí thấp: B-learning không 
cần phải có một cơ chế phân tán nào. Người học có thể 
truy cập từ bất cứ một máy tính nào ở bất cứ đâu trên thế 
giới với chi phí rất thấp. B-learning góp phần giải quyết 
bài toán về hiệu quả kinh tế giữa giữa mở rộng quy mô và 
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. 

3. Vận dụng mô hình B-learning trong DH môn Vật 
lí ở trường phổ thông 

Chương trình môn Vật lí ở trường phổ thông cung 
cấp cho HS những kiến thức, kĩ năng cơ bản về tự nhiên, kĩ 
thuật, tạo điều kiện phát triển các năng lực cho HS, giúp HS 
nắm được phương pháp tư duy khoa học, khả năng phân 
tích, tổng hợp các thông tin và dữ liệu thu thập được, từ đó 
giúp các em có cái nhìn khái quát, có thế giới quan khoa học 
và nhân sinh quan đúng đắn.

3.1. Nguyên tắc thiết kế bài dạy Vật lí ở trường phổ 
thông theo mô hình B-learning

* Đảm bảo theo hệ thống các nguyên tắc trong DH 
- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính 

giáo dục trong DH.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận về thực tiễn trong 

DH.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và các trừu 

tượng trong DH.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính vững chắc của tri 

thức, kĩ năng, kĩ xảo và tính mềm dẻo của tư duy.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung với 

tính vừa sức riêng trong DH.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính hệ thống, tính tuần 

tự trong DH.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò tự 

giác, tích cực, độc lập của HS và vai trò chủ 
đạo của GV trong DH.

* Đảm bảo những nguyên tắc thiết kế 
bài giảng E-learning

- Hình ảnh minh họa phải phù hợp với 
câu chữ. 

- Có thể kết hợp hình ảnh minh họa với 
giải thích bằng lời hoặc âm thanh.

- Tạo môi trường học tập có tính tương 
tác cao kết hợp với rèn luyện khả năng tự 
học của từng HS.

- Đảm bảo tính tương tác với nội dung, 
cho phép trải nghiệm để hình thành một số 
kỹ năng điển hình.

- Cấu trúc nội dung rõ ràng phù hợp 
với từng môn học.

- Chú ý sự khác biệt về văn hoá và ngôn 
ngữ. 

- Đóng gói nội dung bài giảng tuân 
theo các chuẩn quy định.

* Đảm bảo nguyên tắc thiết kế bài giảng 

điện tử 
- Đảm bảo một số nguyên tắc về hình thức;
- Đảm bảo tính sư phạm;
- Đảm bảo tính cập nhật nội dung kiến thức của bài 

giảng;
- Đảm bảo tính hiệu quả;
- Đảm bảo tính tối ưu của cấu trúc cơ sơ dữ liệu;
- Đảm bảo tính mở rộng và vận dụng phổ biến.
* Đảm bảo nguyên tắc thiết kế nội dung DH môn Vật lí  
- Gắn liền tri thức với thực tiễn.
- Đảm bảo những tri thức vật lí cơ bản;.
- Bổ sung những tri thức hỗ trợ.
- Có kho học liệu vật lí mở.
Những nguyên tắc trên là điều kiện chung nhất cho 

việc thiết kế nội dung và hình thức dạy qua mạng sao cho 
đạt hiệu quả. Việc đưa ra tiêu chuẩn được xét trên nhiều 
khía cạnh trong đó phải căn cứ vào cơ sở lí luận của DH qua 
mạng đó là tính tự học của người học, quan điểm lí thuyết 
thông tin và đặc trưng riêng của từng môn học. 

3.2. Quy trình tổ chức dạy học Vật lí ở trường phổ 
thông theo mô hình B-learning

Chúng tôi xác định quy trình tổ chức DH Vật lí ở trường 
phổ thông theo mô hình B-learning qua 04 giai đoạn với các 
hoạt động cơ bản như Sơ đồ 1 dưới đây (Xem sơ đồ 1).

Nhìn vào Sơ đồ 1, ta thấy:
* Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị, gồm 3 bước:
- Bước 1: Xác định mục tiêu bài học: Đây là bước quan 

trọng, là cơ sở để lựa chọn kiến thức cơ bản, trọng tâm của 
bài học và là căn cứ để đánh giá chất lượng học tập của HS 
và hiệu quả giảng dạy của GV. Khi xác định mục tiêu bài học, 
GV cần chỉ cho HS thấy mình phải hiểu rõ, nắm vững những 
gì, phải làm được gì sau khi học.

- Bước 2: Xác định nội dung cho việc học online và học 
F2F: Ở bước này, GV phải nghiên cứu tổ chức DH sao cho 
phù hợp với trình độ nhận thức và khả năng của HS. Đối với 
việc học online, GV cần lựa chọn những kiến thức sao cho 
HS có thể tự chiếm lĩnh được. Bên cạnh đó, cần có những nội 
dung mở rộng để phân hóa HS khá, giỏi. Tùy theo mức độ 
kiến thức mà GV có thể tác động vào quá trình học online ít 
hay nhiều để đảm bảo tính vừa sức của HS. Đối với việc học 
F2F, những kiến thức khó và phức tạp hơn sẽ được GV và HS 
cùng tìm hiểu trên lớp. Ngoài ra, GV còn dành thời gian để 

Sơ đồ 1: Quy trình tổ chức DH Vật lí ở trường phổ thông theo mô hình 
B-learning
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phát triển và đào sâu vấn đề để HS hiểu rõ bài học hơn và 
góp phần đạt được mục tiêu bài học đã đưa ra.

- Bước 3: Xây dựng kế hoạch DH: Sau khi hoàn tất 
hai bước cần thiết ở trên, GV sẽ lập kế hoạch tổ chức DH 
một cách chi tiết, đảm bảo thống nhất giữa hoạt động của 
GV và HS. Khi xây dựng kế hoạch DH, GV cần chú ý về mặt 
nội dung kiến thức và thời gian sao cho hợp lí. GV cần giao 
nhiệm vụ cho HS đồng thời kiểm tra, quản lí, điều chỉnh cho 
phù hợp với tiến trình DH. GV tìm kiếm tư liệu phục vụ cho 
việc xây dựng kế hoạch DH, thiết kế nhiệm vụ cho HS.

* Giai đoạn 2: Tổ chức hoạt động học online, gồm 
3 bước:

- Bước 1: Thu thập thông tin. Trong quá trình thu thập 
thông tin, HS cần thực hiện các thao tác sau đây:

+ Tìm kiếm thông tin: GV hướng dẫn HS tìm kiếm thông 
tin liên quan đến bài học từ nhiều nguồn khác nhau như 
đọc sách, nghe giảng, xem Tivi, tra cứu Internet, sermina, 
làm thí nghiệm, quan sát … và từ bài học trên website. 

+ Tiếp thu bài giảng Vật lí: HS cần đánh dấu, ghi chú lại 
những nội dung cơ bản của bài học. Trong quá trình này, HS 
có thể ghi nhận lại những ý kiến nảy sinh hoặc những vấn 
đề chưa rõ.

- Bước 2: Xử lí thông tin. Khi xử lí thông tin, HS cần 
thực hiện các thao tác sau đây:

+ Tóm tắt bài học Vật lí: Sau khi tìm kiếm thông tin và 
tiếp thu bài giảng, HS nên tóm tắt lại kiến thức mình đã lĩnh 
hội được. Việc này giúp HS hệ thống hóa những gì thu thập 
được, giúp HS khắc sâu kiến thức.

+ Lập sơ đồ học tập: Những thông tin mà HS thu nhận 
được cần được sơ đồ hóa để cho chúng trở thành đơn giản 
và trực quan hơn. Điều này giúp HS dễ hiểu, dễ nhớ và dễ 
lưu trữ thông tin hơn.

- Bước 3: Vận dụng thông tin. Kiến thức HS đã tiếp thu 
được vận dụng vào giải quyết các nhiệm vụ học tập và trao 
đổi, chia sẻ với nhau. HS cần thực hiện các thao tác sau đây:

+ Giải quyết các nhiệm vụ học tập: HS sẽ vận dụng kiến 
thức vừa học được để làm bài tập, làm thí nghiệm, viết thu 
hoạch, seminar, xử lí tình huống, giải thích hiện tượng...

+ Trao đổi, chia sẻ nội dung học tập: HS sẽ tham gia thảo 
luận nhóm, tham gia vào diễn đàn học tập, chat, sử dụng 
email... để trao đổi với GV và các bạn trong lớp về những 
vấn đề mình quan tâm.

* Giai đoạn 3: Tổ chức hoạt động học F2F, gồm 3 
bước sau:

- Bước 1: Kiểm tra quá trình tự học của HS
+ GV chuẩn bị bộ câu hỏi kiểm tra liên quan đến những 

kiến thức được yêu cầu HS tự học ở nhà.
+ GV đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung tự học ở 

nhà, HS trả lời những câu hỏi của GV đưa ra dựa vào những 
gì ghi nhớ, hiểu được khi tự học thông qua website và phần 
chuẩn bị của mình trước khi đến lớp.

+ GV giải đáp những thắc mắc của HS trong quá trình 
tự học ở nhà.

- Bước 2: Tổ chức hoạt động DH theo tiến trình lên lớp 
bình thường

GV tổ chức DH cho HS các phần kiến thức còn lại của 
bài học. Trong bước này, GV cùng HS giải quyết những 
nhiệm vụ mà HS chưa hoàn thành trong quá trình học 
online, mở rộng và đào sâu kiến thức.

- Bước 3: Củng cố và giao nhiệm vụ mới
+ GV cần lên kế hoạch cho bài tiếp theo trước để ngay 

khi bài mới kết thúc có thể giao nhiệm vụ trực tiếp trên lớp 

cho HS để HS tiện theo dõi và tiến hành tự học ở nhà.
+ GV và HS cùng xem lại kiến thức trọng tâm của bài 

học và những điểm cần lưu ý.
+ GV yêu cầu HS hoàn thành nhiệm vụ ở nhà được 

đăng tải trên website.
+ GV giao nhiệm vụ mới cho HS để chuẩn bị cho bài 

học tiếp theo.
* Giai đoạn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

gồm 3 bước sau:
- Bước 1: Kiểm tra kết quả học tập. Sau khi học xong 

bài học, GV đưa ra các bài kiểm tra nhằm kiểm nghiệm lại 
quy trình học online và học F2F của HS, định lượng được 
khả năng lĩnh hội kiến thức của HS. Khi kiểm tra kết quả học 
tập, GV cần thực hiện những thao tác sau: Xác định mục 
đích kiểm tra; Xác định nội dung kiểm tra: thông tin đã lĩnh 
hội và tiến trình thực hiện, các giai đoạn, các khâu, các bước; 
Tiến trình kiểm tra; Kết luận kiểm tra.

- Bước 2: Đánh giá kết quả học tập. Từ kết quả bài 
kiểm tra, GV đánh giá tiến trình DH theo B -learning. GV cần 
thực hiện các thao tác như sau: So sánh với kế hoạch về tiến 
độ học online, học F2F và kết quả lĩnh hội tri thức, kĩ năng, 
thái độ; Phân tích những tồn tại, nguyên nhân và cách khắc 
phục; Đề xuất nhiệm vụ mới.

- Bước 3: Kết luận, rút kinh nghiệm
+ Từ việc kiểm tra, đánh giá, GV đưa ra những kết luận 

về tiến trình DH, từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp 
hơn.

+ GV đúc kết lại những kinh nghiệm thu được trong 
quá trình DH để phát huy những ưu điểm và khắc phục 
những hạn chế. 

4. Kết luận
Việc vận dụng B-learning vào DH Vật lí ở trường phổ 

thông là xu hướng tất yếu trong giáo dục và đào tạo của 
thế kỉ XXI. B-learning là hình thức tổ chức DH tối ưu có sự 
kết hợp giữa DH truyền thống và DH trực tuyến E-learning, 
đáp ứng được mục tiêu học ở mọi nơi, học ở mọi lúc, học 
suốt đời, dạy cho mọi người với mọi trình độ tiếp thu khác 
nhau. Để triển khai và phát triển mô hình B-learning trong 
DH Vật lí ở trường phổ thông thì các trường học cần xây 
dựng phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị như hệ 
thống máy vi tính được nối mạng, máy chiếu… Muốn sử 
dụng có hiệu quả mô hình B-learning, GV cần chú ý đến việc 
xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh 
giá theo các mức độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng của 
từng HS. Khi thiết kế các bài giảng điện tử, GV cần chú ý đến 
việc phát huy tính tích cực hoạt động của HS, tạo điều kiện 
để HS độc lập tìm ra kiến thức. . 
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