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T   t t: Phát triển năng lực tự học là nhiệm vụ cấp thiết ở trường phổ thông 

trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.  ài báo này trình bày kết quả của việc thiết 

kế kế hoạch và tổ chức dạy học dự án v  hydrocarbon no    a học 11  theo mô hình 

blended learning. Số liệu thực nghiệm đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của biện 

pháp này trong phát triển năng lực tự học của học sinh ở trường trung học phổ thông. 

T   h a   ạy học dự án; blended learning; năng lực tự học; Facebook. 

 

1       u 

Năng lực tự học  N     thuộc cấu trúc năng lực tự chủ và tự học, được xác định 

là một trong nh ng năng lực cốt l i của học sinh  HS) ở trường phổ thông   ộ G &Đ , 

2018). N    c  vai trò quan trọng quyết định kết quả học tập, là cơ sở để  S c  thể học 

tập suốt đời. Việc phát triển N    cho HS đang là một yêu cầu cấp thiết và lâu dài của 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Dạy học dự án (DHDA) hay dạy học theo dự án         là một phương pháp 

dạy học tích cực gắn lý thuyết và thực tiễn, khuyến khích  S tự học. Đã có một số tác 

giả nghiên cứu vận dụng DHDA trong môn   a học như Phạm  hị  ích Đào, Đoàn  hị 

 an  ương (2013); Nguyễn  hị Phương  húy, Nguyễn  hị S u,     uốc  rung (2015); 

Phan Đồng Châu  hủy, Phạm  hị  ảo Châu (2018);  rần Đình  hiết,  ê Kim  ong, 

(2019)...  uy nhiên, các nghiên cứu chưa nhấn mạnh được vai trò của các hoạt động dạy 

học trực tuyến trong tiến trình tổ chức DHDA và chưa làm r  ưu thế của phương pháp 

này trong phát triển N    của  S.  rong khi đ , DHDA theo mô hình blended learning 

(BL) với sự kết hợp các hoạt động dạy học trực tuyến và trực tiếp c  thể tạo ra đi u kiện 

tốt nhất cho hoạt động của cả giáo viên (GV) và HS trong quá trình dạy học. 

Theo khảo sát ở trường trung học phổ thông  THPT), c  thể thấy phần lớn G  và 

 S đ u c  tài khoản Facebook, s  dụng Facebook thường xuyên và thành thạo.  ước 

đầu, đã c  nhi u G  s  dụng Facebook để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với đồng 

nghiệp và h  trợ  S học tập, c ng c  một số  S s  dụng Facebook để học tập  Nguyễn 

 ăn Đại,  rương  hi  rang,  ùi  hị  uỳnh  nh, Ki u Phương  ảo và  à  hị  uyết, 

2020).  o đ , Facebook c  thể trở thành một công cụ dạy học trực tuyến để G  tổ chức 

     cho  S ở trường   P . 

Trong bài viết này, chúng tôi tổ chức dạy học dự án v  hydrocarbon no    a học 

11) theo mô hình BL với sự h  trợ của Facebook nhằm phát triển N    của  S THPT. 

 
Email: nguyenvandai@hpu2.edu.vn  N.  . Đại  
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2  N i  ung nghi n   u 

2.1. Dạy học dự án theo mô hình BL 

Blended learning xuất phát từ nghĩa của từ “blend”, nghĩa là “pha trộn” hay “kết 

hợp”. C  3 nh m quan điểm v  sự kết hợp thường được s  dụng trong định nghĩa v  BL 

(Anthony G. Picciano et. al., 2014): 

 1  Kết hợp các phương thức dạy học  ho c các phương tiện dạy học ; 

 2  Kết hợp các phương pháp dạy học;  

 3  Kết hợp dạy học trực tuyến và hướng d n trực tiếp m t đối m t.  

 uan điểm  1  và  2  chưa làm r  được các bản chất đ c trưng của    vì bất kỳ 

một hệ thống học tập nào c ng phải c  sự liên quan và kết hợp đa dạng của nhi u phương 

pháp và các phương tiện dạy học khác nhau.  uan điểm  3  phản ánh chính xác hơn đ c 

điểm và các n n tảng của sự kết hợp, tạo cơ sở để phân biệt mô hình dạy học này với các 

mô hình dạy học khác. 

Ủng hộ quan điểm  3 , chúng tôi cho rằng BL là các mô hình dạy học c  sự kết 

hợp thống nhất và bổ sung l n nhau gi a phương thức dạy học trực tuyến qua mạng 

internet và dạy học trực tiếp trên lớp học nhằm tạo đi u kiện tốt cho  S đạt được các 

mục tiêu học tập đ  ra khi chiếm lĩnh cùng một nội dung/chủ đ  học tập. Sự kết hợp 2 

phương thức dạy học trên theo trình tự và t  lệ khác nhau s  tạo nên các mô hình    

khác nhau. 

 ạy học dự án là một phương pháp dạy học phức hợp, trong đ  dưới sự tổ chức 

và hướng d n của G ,  S tự lực thực hiện một nhiệm vụ học tập c  sự kết hợp gi a lí 

thuyết và thực tiễn, thực hành, tạo ra các sản ph m cụ thể c  thể giới thiệu.  S xác định 

mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đi u ch nh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện với 

tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập.  rong tiến trình của      c  nhi u hoạt 

động c  thể được thực hiện trực tuyến nên việc kết hợp    vào      c  thể coi là một 

giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả của của phương pháp này.  

 o đ , quy trình      theo mô hình    s  c  các bước cơ bản:  1   ây dựng ý 

tưởng và lựa chọn chủ đ  dự án,  2   ập kế hoạch thực hiện dự án,  3   hực hiện dự án, 

(4) Báo cáo và đánh giá kết quả dự án. Trong m i bước s  c  sự kết hợp linh hoạt và hợp 

lý của cả hai phương thức dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm tạo đi u kiện tốt nhất cho 

hoạt động học tập của HS. 

2.2. Năng lực tự học 

2.2.1. Khái niệm 

 ự học là tự mình động não, suy nghĩ, s  dụng các N  trí tuệ  so sánh, quan sát, 

phân tích, tổng hợp,…  và c  khi cả cơ bắp cùng các ph m chất của mình, cả động cơ, 

tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan  trung thực, khách quan, c  chí tiến thủ, không 

ngại kh …  để chiếm lĩnh kiến thức thuộc một lĩnh vực nào đ   Nguyễn Cảnh  oàn, 

2004). Khi tiến hành    đòi hỏi  S phải ý thức được mục tiêu học tập, tự đưa ra kế 

hoạch và đi u khiển, đi u ch nh, khám phá kiến thức nhằm chuyển h a thành tri thức 

riêng của mình, vận dụng tri thức vào giải quyết các tình huống học tập; tự đánh giá quá 

trình học tập đã đạt được.  o đ , năng lực tự học (NLTH) được chúng tôi định nghĩa như 
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sau: N    là khả năng  S chủ động, tích cực s  dụng các kiến thức, kĩ năng… hiện c  

để thực hiện thành công việc lập và đi u ch nh kế hoạch học tập, thực hiện kế hoạch, 

đánh giá kết quả đạt được và đi u ch nh dưới sự h  trợ của G  ho c hợp tác với bạn học 

nhằm đạt được các mục tiêu học tập đã đ  ra. 

2.2.2. Cấu trúc và tiêu chí đánh giá năng lực tự học  

 ựa trên các biểu hiện của N    được trình bày trong chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể, chúng tôi đã xây dựng cấu trúc N    của  S   P  gồm 3 năng lực 

thành tố và 6 biểu hiện được trình bày trong  ảng 1: 

Bảng 1: Cấu trúc NLTH c a HS THPT 

NL 

thành t  
Biểu hi n 

       

(1) (2) (3) 

 ập kế 

hoạch tự 

học 

 

 ác định 

mục tiêu tự 

học 

 ác định mục tiêu 

tự học chưa hợp lý, 

chưa r  ràng 

 ác định mục tiêu 

tự học hợp lý, r  

ràng nhưng chưa 

đầy đủ 

 ác định mục tiêu tự 

học hợp lý, r  ràng, 

đầy đủ 

 ập kế 

hoạch tự 

học 

 ác định được các 

nhiệm vụ tự học và 

cách thức thực 

hiện nhưng chưa 

phù hợp 

 ác định được các 

nhiệm vụ tự học và 

cách thức thực hiện 

phù hợp nhưng phân 

phối thời gian chưa 

hợp lý 

 ác định được các 

nhiệm vụ tự học và 

cách thức thực hiện 

phù hợp và phân phối 

thời gian hợp lý 

 hực 

hiện kế 

hoạch 

học tập 

 hu thập 

thông tin 

 hu thập thông tin 

nhưng chưa chính 

xác, chưa phù hợp 

 hu thập được thông 

tin chính xác, phù 

hợp nhưng chưa đầy 

đủ 

 hu thập được thông 

tin chính xác, phù 

hợp và đầy đủ 

Phân tích, 

x  lý thông 

tin, giải 

quyết các 

vấn đ  học 

tập 

Phân tích, x  lý 

các thông tin 

nhưng chưa chính 

xác 

Phân tích, x  lý 

thông tin chính xác, 

giải quyết các vấn 

đ  học tập nhưng 

chưa đầy đủ 

Phân tích, x  lý 

thông tin chính xác, 

giải quyết đầy đủ các 

vấn đ  học tập 

Trình bày 

kết quả tự 

học 

 rình bày kết quả 

tự học chưa  logic, 

chưa r  ràng 

 rình bày kết quả tự 

học logic, r  ràng 

nhưng chưa sáng tạo 

 rình bày kết quả tự 

học logic, r  ràng và 

sáng tạo 

Đánh giá 

kết quả 

tự học 

và đi u 

ch nh 

Đánh giá 

kết quả tự 

học và đi u 

ch nh 

Nhận ra được các 

ưu và hạn chế của 

mình và của bạn 

nhưng chưa xác 

định được nguyên 

nhân 

Nhận ra được các ưu 

và hạn chế của mình 

và của bạn, xác định 

được nguyên nhân 

nhưng chưa biết 

cách đi u ch nh 

Nhận ra được các ưu 

và hạn chế của mình 

và của bạn, xác định 

được nguyên nhân và 

biết cách đi u ch nh 

phù hợp 
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2.2.3. Công cụ đánh giá năng lực tự học trong dạy học dự án  

a. Phiếu đánh giá c a GV và phiếu tự đánh giá c a HS 

STT Tiêu chí 

     iể  

    1 

(1  iể ) 

    2 

(2  iể ) 

    3 

(3  iể ) 

1  ác định mục tiêu       

2  ập kế hoạch thực hiện       

3  hu thập thông tin v        

4 Phân tích, x  lý thông tin, giải quyết vấn đ  của       

5  rình bày kết quả thực hiện       

6 Đánh giá kết quả    và đi u ch nh    

Tổng  iể   

Kết quả đánh giá của G  và tự đánh giá của HS s  cho biết mức độ đạt được của 

NLTH ở m i  S  qua điểm trung bình của m i  S  ho c mức độ đạt được của từng tiêu 

chí đánh giá đối với tất cả các  S trong lớp học  qua điểm trung bình theo m i tiêu chí .  

b. Phiếu đánh giá sản phẩm DA 

PHI U ĐÁNH GIÁ SẢN PH   DỰ ÁN 

Nh m:…………………………………...…… ớp: ………………………….…. 

 ên chủ đ  dự án:……………………………….……….……………………..… 

Ti u  h  

 ánh giá sản 

phẩ  

Cá           a ti u  h   ánh giá Điể  

 ạt 

 ư   
    1 

(1  iể ) 

    2 

(2  iể ) 

    3 

(3  iể ) 

1.  ác định 

mục tiêu     

 ác định được mục 

tiêu    nhưng chưa 

hợp lý, chưa r  ràng 

 ác định mục tiêu    

hợp lý, r  ràng nhưng 

chưa đầy đủ 

 ác định mục tiêu    

hợp lý, r  ràng, đầy đủ 

 

2.  hu thập 

thông tin cho 

DA 

 hu thập thông 

nhưng chưa chính 

xác, chưa phù hợp 

 hu thập được thông tin 

chính xác, phù hợp 

nhưng chưa đầy đủ 

 hu thập được thông 

tin chính xác, phù hợp 

và đầy đủ 

 

3. Phân tích, 

x  lý thông 

tin, giải quyết 

vấn đ  của 

DA 

Phân tích, x  lý các 

thông tin nhưng 

chưa chính xác 

Phân tích, x  lý thông 

tin chính xác, giải quyết 

các vấn đ  của    

nhưng chưa đầy đủ 

Phân tích, x  lý thông 

tin chính xác, giải 

quyết đầy đủ các vấn 

đ  của    

 

4.  ình thức 

trình bày sản 

ph m dự án  

Trình bày sản ph m 

dự án nhưng chưa  

logic, chưa r  ràng 

 rình bày sản ph m dự 

án logic, r  ràng nhưng 

chưa sáng tạo 

 rình bày sản ph m 

dự án logic, rõ ràng và 

sáng tạo 

 

5.   ồi đáp 

 

 rả lời chưa chính 

xác các câu hỏi/vấn 

đ  liên quan đến 

   được đ t ra 

 rả lời chính xác, r  

ràng được một vài câu 

hỏi/vấn đ  liên quan 

được đ t ra 

 rả lời chính xác, r  

ràng, đầy đủ các câu 

hỏi/vấn đ  liên quan 

được đ t ra 

 

Tổng  iể  .......................................................................................................................  
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c. Sơ đồ KWL 

T n họ  sinh ............................................T n  h   ề DA ...................................... 

K   m đã biết đi u gì liên 
quan đến chủ đ       

W  Các vấn đ  cần giải quyết của chủ 
đ     là gì   

L   m đã học được đi u 
gì từ      

 iệc em đã làm tốt trong dự án là gì   iệc gì em còn làm chưa tốt   iện pháp khắc phục như 
thế nào ......................................................................................................... 

2.3. Tổ chức dạy học dự án về hydrocarbon no (Hóa học 11) theo mô hình BL 

phát triển năng lực tự học của HS THPT 

2.3.1. Mục tiêu  

a. Kiến thức 

-  S trình bày được các nguồn alkane trong tự nhiên và hoạt động khai thác, s  
dụng của các alkane trong đời sống và sản xuất. 

-  rình bày được các nguồn phát sinh khí metan trong tự nhiên và các ảnh hưởng 
của methane đến sự biến đổi khí hậu và môi trường toàn cầu. 

-  rình bày được thành phần và cách tạo ra biogas, lợi ích và cách s  dụng 
biogas. 

-  rình bày được các nguyên liệu và cách làm nến thơm.  iến hành làm và trang 
trí sản ph m nến thơm theo chủ đ . 

- Đánh giá tác động của việc khai thác và s  dụng không hợp lí các alkane đối với 
môi trường và sự biến đổi khí hậu. 

b. Năng lực: Phát triển N    qua các hoạt động dạy học dự án theo mô hình   . 

2.3.2. Tiến trình dạy học 

Hoạt   ng 1:   y   ng   tư ng và l a  họn  h   ề DA 

a. Mục tiêu:  S xác định được mục tiêu và các vấn đ  cần giải quyết của chủ đ  
   đã lựa chọn. 

b. Nội dung:  S đ  xuất các chủ đ    , lựa chọn chủ đ , xác định đi u đã biết c  
liên quan và các vấn đ  cần giải quyết của chủ đ     đã lựa chọn. 

c. Sản phẩm: Nội dung K,   trong sơ đồ K   của cá nhân tương ứng với chủ đ  
đã lựa chọn.  í dụ: 

T n chủ  ề D    etan và vấn  ề  ôi trường 

K W L 

- Methane (CH4) là chất 
khí, không màu, không 
mùi, không vị, h a lỏng ở -
162

0
C, h a rắn -183

0
C, dễ 

cháy. 
- Methane tham gia phản 
ứng thế với halogen, phản 
ứng oxi h a. 

-  rong tự nhiên methane được phát sinh từ 
nguồn nào  
- Methane gây ra tác động gì đến sự biến 
đổi khí hậu và môi trường  
- Sự biến đổi này gây ra nh ng tác hại gì 
cho đời sống con người  
-  àm thế nào để giảm thiểu nguồn phát 
sinh khí methane và các tác động do n  
mang lại cho môi trường và cuộc sống. 

 

 iệc em đã làm tốt trong dự án là gì   iệc gì em còn làm chưa tốt   iện pháp khắc phục như 
thế nào ..................................................................................................... 
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d. Tổ chức thực hiện 

  h  ng thức trực t y n tr n Facebook:  

- G : Đ t vấn đ  trên nh m lớp học: Khí thiên nhiên và dầu mỏ là nh ng nguồn 

khoáng sản quan trọng của m i quốc gia với thành phần h a học chính là các alkane. Khí 

thiên nhiên chủ yếu chứa methane, ethane, với một chút propane và butane.  ầu mỏ là 

h n hợp của các alkane lỏng và các hydrocarbon khác.  huyết sinh vật học giải thích cho 

sự hình thành của khí thiên nhiên và dầu mỏ là do khi các sinh vật biển chết được che 

phủ bằng trầm tích để loại bỏ sự c  m t của oxi và được chuyển h a sau nhi u triệu năm 

ở nhiệt độ và áp suất cao thành các chất tự nhiên tương ứng. Chúng tự tập hợp lại trong 

các loại đá xốp, được che phủ bởi các lớp không thấm nước phía trên. Các mỏ dầu hiện 

nay s  không được tái tạo một khi chúng bị cạn kiệt.  ậy các sản ph m alkane đã được 

khai thác và s  dụng như thế nào   iệc khai thác và s  dụng chúng c  ảnh hưởng gì đến 

môi trường sống của chúng ta hiện nay  

 ựa trên các kiến thức đã học v  alkane, em hãy đ  xuất một số chủ đ     liên 

quan đến việc s  dụng, khai thác alkane trong thực tiễn  nêu r  tên, mục tiêu và dự kiến 

sản ph m của chủ đ  . 

- G : Chốt các chủ đ     để các  S lựa chọn, gợi ý một số chủ đ  sau: Chủ đ  

1: Nguồn alkane trong tự nhiên và ứng dụng; Chủ đ  2: Methane và các vấn đ  v  môi 

trường; Chủ đ  3:  iogas - Nhiên liệu xanh; Chủ đ  4: Parafin và nến thơm. 

- G : Khảo sát sự lựa chọn của  S v  các chủ đ , xác định danh sách các nh m 

 S thực hiện    theo các chủ đ .  êu cầu  S đ  xuất các vấn đ  cần giải quyết  cột    

và xác định đi u đã biết  kiến thức/kĩ năng  liên quan đến chủ đ     đã lựa chọn  cột 

K . Đi n vào sơ đồ K   trong vở ghi. 

 

Hình 1: HS lựa chọn ch  đề DA trên nhóm Facebook 

 h  ng thức trực ti p  

- G :  rên lớp học G  tổ chức chia nh m  S theo chủ đ  đã lựa chọn. 

Hoạt   ng 2  L p  ế hoạ h th   hi n DA  

a. Mục tiêu:  S lập và đi u ch nh được kế hoạch thực hiện   . 

b. Nội dung: Các nh m  S thảo luận dưới sự đi u hành của nh m trưởng và h  

trợ của G  để lập và đi u ch nh kế hoạch thực hiện   ; thống nhất tiêu chí đánh giá sản 

ph m   . 
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c. Sản phẩm: Mục tiêu và các vấn đ  cần giải quyết của các chủ đ    ; Kế hoạch 

thực hiện    của các nh m;  iêu chí đánh giá sản ph m   . 

Bảng 2: Mục tiêu và vấn đề cần giải quyết c a các ch  đề DA 

Ch   ề 1  Ngu n alkane trong t  nhi n và  ng  ụng 

  c ti     rình bày được các nguồn alkane trong tự nhiên, hoạt động khai thác, s  

dụng các alkane trong đời sống và sản xuất. 

1.  rong tự nhiên, alkane c  ở đâu  Chúng được khai thác như thế nào  

2. Alkane c  ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất   

3.  àm sao để s  dụng các loại nhiên liệu  khí gas, xăng dầu  an toàn và hiệu quả  

4.  iệc khai thác và s  dụng nhiên liệu không hợp lý ảnh hưởng gì đến môi trường  

Cách khắc phục như thế nào  

  i     n ph m  Powerpoint, tập san... 

Ch   ề 2  Methane và vấn  ề  ôi trường 

  c ti     rình bày được các nguồn phát sinh khí methane trong tự nhiên và các ảnh 

hưởng của methane đến sự biến đổi khí hậu và môi trường toàn cầu. 

1.  rong tự nhiên methane được phát sinh từ nguồn nào  

2. Methane gây ra tác động gì đến sự biến đổi khí hậu và môi trường  Sự biến đổi này 

gây ra nh ng tác hại gì cho đời sống con người  

3.  àm thế nào để giảm thiểu nguồn phát sinh khí methane và các tác động do n  mang 

lại cho môi trường và cuộc sống? 

  i     n ph m  Powerpoint, tiểu ph m... 

Ch   ề 3  Biogas - Nhi n li u xanh 

  c ti     rình bày được thành phần chính và cách tạo ra biogas, cách s  dụng và lợi 

ích của biogas. 

1. Chất thải từ các hộ chăn nuôi gây ra ô nhiễm môi trường như thế nào  Các chất thải 

đ  được x  lý như thế nào ở địa phương   

2.  hành phần của biogas  Cấu tạo và hoạt động của các hầm biogas   

3.  iogas được s  dụng để làm gì   iogas mang lại nh ng lợi ích gì cho nhà chăn nuôi 

và vấn đ  bảo vệ môi trường  

  i     n ph m   ài báo cáo Powerpoint, c m nang, video... 

Ch   ề 4  Para in và nến thơ   

  c ti     rình bày được các nguyên liệu và cách làm nến thơm.  iến hành làm và 

trang trí sản ph m nến thơm theo chủ đ . 

1. Parafin c  thành phần h a học là gì  C  nh ng ứng dụng gì trong đời sống  

2. C  nh ng loại nến nào được s  dụng trong thực tiễn  Công dụng của nến và phương 

pháp s  dụng nến an toàn  

3. Nến thơm là gì  Nguyên liệu và quy trình làm nến thơm như thế nào   

4. Cách giới thiệu và trình bày sản ph m nến thơm theo chủ đ  như thế nào  

  i     n ph m   ideo, hình ảnh, Powerpoint, sản ph m thực tế... 
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Bảng 3: M u kế hoạch thực hiện DA 

Nhóm 4 - Ch   ề  Para in và nến thơ  

 ụ  ti u   rình bày được các nguyên liệu và cách làm nến thơm.  iến hành làm và 

trang trí sản ph m nến thơm theo chủ đ . 

 

TT Nhi   vụ Phương ti n 

và  á h tiến hành 

Thời gian D   iến SP 

thu  ư   

Th   

hi n 

1  ìm hiểu thành phần, 

ứng dụng của parafin 

trong đời sống 

Tìm thông tin trên 

Internet, sách báo… 

lưu lại địa ch  tìm 

kiếm 

26-30/1/2021 -  ăn bản và 

hình ảnh 

minh họa 

 ương, 

 hắng, 

 ương, 

Hoàng 

2  ìm hiểu các loại 

nến, công dụng và 

phương pháp s  dụng 

nến an toàn 

Tìm thông tin trên 

Internet, sách báo… 

lưu lại địa ch  tìm 

kiếm 

26-30/1/2021 -  ăn bản và 

hình ảnh 

minh họa 

 huyết, 

Quân, 

Dung, 

Nghĩa 

3  ìm hiểu v  nến 

thơm, nguyên liệu và 

quy trình làm nến 

thơm 

Tìm thông tin trên 

Internet, sách báo… 

lưu lại địa ch  tìm 

kiếm 

26-30/1/2021 -  ăn bản và 

hình ảnh 

minh họa 

Duy, 

Sang, 

Khuê, 

 i n 

4  hực hiện làm nến 

thơm và trang trí theo 

chủ đ  

Chu n bị nguyên 

liệu, dụng cụ và tiến 

hành làm nến thơm 

31/1/2021 

 

- Nến thơm  

Nhóm 

5 Chu n bị kịch bản 

trình bày sản ph m 

Máy tính, giấy, bút 

màu 

31/2/2020, 

 

- Kịch bản  5 

phút) 

 

Nhóm 

d. Tổ chức thực hiện: 

 h  ng thức trực ti p   

- G  chia nh m và tổ chức các nh m  S thảo luận để nhận định đi u đã biết 

 kiến thức/kĩ năng  liên quan đến    và thống nhất đ  xuất các vấn đ  cần giải quyết của 

DA ( ảng 2 .  ập kế hoạch thực hiện      ảng 3 . G  định hướng, h  trợ các nh m, 

gợi ý vấn đ  cần giải quyết của chủ đ  và hình thức trình bày sản ph m cho  S. 

- GV đưa ra các tiêu chí đánh giá sản ph m của   . 

 h  ng thức trực t y n tr n Facebook:  

- GV yêu cầu các nh m  S tạo nh m chat trên Facebook và mời G  tham gia. 

-  S trao đổi trong nh m chat để đi u ch nh kế hoạch thực hiện    dưới sự h  

trợ của G . Sau đ , thống nhất và công bố kế hoạch thực hiện    chính thức của nh m. 
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Hoạt   ng 3  Th   hi n    án (thực hiện trong 1 tuần) 

a. Mục tiêu:  S thu thập được thông tin và vận dụng giải quyết được các vấn đ  

của   . 

b. Nội dung: HS tiến hành thu thập thông tin để giải quyết các vấn đ  của    

theo nhiệm vụ được giao, thiết kế và xây dựng kịch bản trình bày sản ph m   . 

c. Sản phẩm: Sản ph m    của các nh m theo chủ đ . 

d. Tổ chức thực hiện 

 h  ng thức trực t y n trên Facebook: 

-  S thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, phát hiện và đ  xuất các vấn đ  mới 

nảy sinh để bổ sung, đi u ch nh kế hoạch và các hoạt động thực hiện   .  

- Sau m i giai đoạn theo kế hoạch, nh m trưởng chủ động họp qua nh m chat để 

các thành viên báo cáo kết quả đã thực hiện, giải quyết các vấn đ  nảy sinh.  

- G  tham gia vào các cuộc họp của nh m để tư vấn, h  trợ cho nh m  nếu cần). 

-  heo kế hoạch, nh m  S tổng hợp kết quả nghiên cứu   , đ  xuất ý tưởng 

thiết kế và kịch bản trình bày sản ph m   .  

 h  ng thức trực ti p: 

- Nh m  S họp trực tiếp để thiết kế sản ph m và tập trình bày sản ph m   . 

Hoạt   ng 4  Báo  áo và  ánh giá  ết quả (1 tiết) 

a. Mục tiêu:  S trình bày, bảo vệ được kết quả của   ; đánh giá và rút kinh 

nghiệm. 

b. Nội dung: Các nhóm  S trình bày, bảo vệ kết quả của   ; đánh giá đồng đẳng 

các sản ph m của   , sau đ  m i  S tự đánh giá và rút kinh nghiệm. 

c. Sản phẩm: Kết quả đánh giá đồng đẳng sản ph m   , bảng K   và hồ sơ    

của m i  S. 

d. Tổ chức thực hiện 

 h  ng thức trực ti p  

-  G  bố trí không gian lớp học và tổ chức các nh m báo cáo sản ph m   .  

-  Các nh m  S báo cáo sản ph m của nh m. GV và các nh m khác đ t câu hỏi 

thảo luận và đánh giá sản ph m của nh m báo cáo theo tiêu chí đã xây dựng trong phiếu 

đánh giá sản ph m   . 

- Các nh m rút kinh nghiệm, ch nh s a sản ph m    để nộp lại. 

- G  tổng hợp kết quả, khen thưởng  nếu c  . 

 

Hình 2: Học sinh báo cáo kết quả thực hiện DA 
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 h  ng thức trực t y n tr n Facebook: 

- G  công bố sản ph m, kết quả đánh giá sản ph m    và khen thưởng 

 S/nh m  S tích cực trên nh m lớp học. 

- M i  S tự đánh giá và rút kinh nghiệm, hoàn thành bảng K  , xây dựng hồ sơ 

   và nộp lại cho G . 

2.4. Đánh giá sự phát triển năng lực tự học c a HS qua dạy học dự án về 

hydrocarbon no (Hóa học 11) theo mô hình BL 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm ở lớp 11 7 (44 HS) của trường 

THPT  ạng Giang 1   ắc Giang . Sự phát triển N    của  S trước và sau tác động 

được đánh giá bởi GV và tự đánh đánh giá của  S. Số liệu thực nghiệm được x  lý 

thống kê và trình bày ở hình 3. 

 

Hình 3: Năng lực tự học c a HS lớp 11A7 sau tác động (STĐ)  

so với trước tác động (TTĐ) qua đánh giá c a GV 

Nhận xét  Biểu đồ ở hình 3 cho thấy điểm trung bình theo các tiêu chí của NLTH 

do G  đánh giá sau tác động đ u c  sự gia tăng r  rệt so với thời điểm trước tác động. 

Giá trị tham số p trong phép kiểm định  -Test c  giá trị bằng 1,36.10
-5 

(nhỏ hơn 0,05) 

chứng tỏ sự thay đổi này không phải ng u nhiên mà do tác động mang lại.  ệ số ảnh 

hưởng (ES = 0,97) đã phản ảnh mức độ tác động khá lớn đến sự phát triển của NLTH ở 

HS tham gia thực nghiệm, đ c biệt là các tiêu chí 3 và 5.  

Bảng 4: Kết quả tự đánh giá c a HS lớp 11A7 trước và sau tác động 

STT Ti u  h   ánh giá 
11A7 

TTĐ STĐ 

1  ác định mục tiêu    2,16 2,41 

2  ập kế hoạch thực hiện DA 1,89 2,18 

3  hu thập thông tin 1,95 2,25 

4 Phân tích, x  lý thông tin, giải quyết nhiệm vụ của    1,73 1,98 

5  rình bày kết quả thực hiện    1,93 2,27 

6 Đánh giá kết quả    và đi u ch nh 1,7 1,95 

Nhận xét   ảng 4 cho thấy điểm trung bình các tiêu chí của N    sau tác động 

do  S tự đánh giá lớn hơn so với thời điểm trước tác động. Đi u này một lần n a khẳng 

định tác động tích cực của việc dạy học dự án đến sự phát triển N    của  S. 
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3   ết lu n 

 iệc x  lý thống kê và phân tích số liệu thực nghiệm dạy học dự án v  

hydrocarbon no    a học 11  theo mô hình BL cho thấy N    của lớp HS tham gia 

thực nghiệm đã phát triển r  rệt. Phương thức dạy học trực tuyến qua Facebook đã được 

kết hợp tạo ra đi u kiện thuận lợi cho các hoạt động học tập của  S.  S chu n bị chu 

đáo hơn cho   ; được trao đổi và h  trợ nhi u hơn, kịp thời hơn cho quá trình thực hiện. 

Chính vì vậy,      theo mô hình    là một biện pháp hiệu quả phát triển N    của 

HS, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 
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Self-study capacity development is an urgent task at high schools in the current 

stage of educational reform. This article presents the results of planning and organizing 

project based learning about saturated hydrocarbons (Chemistry 11) according to blended 

learning model. Empirical data have shown the feasibility and effectiveness of this 

measure in developing self-study capacity of students at high school. 

Keywords: Project based learning; blended learning; self-study capacity; 

Facebook. 


