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Tóm tắt: 

Dạy học lập trình đóng một phần quan trọng trong việc đào tạo giáo viên Tin học. Tuy vậy, qua 
khảo sát nhiều sinh viên ngành Sư phạm Tin học và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, chúng 
tôi nhận thấy việc học lập trình của người học còn nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả. Khi học lập 
trình, người học thường không hình dung được yêu cầu của bài toán mà chương trình cần giải 
quyết là gì? Kết quả thực hiện đoạn code của chương trình mà người học vừa học sẽ có kết quả 
như thế nào? Trong bài báo, chúng tôi trình bày việc tổ chức dạy học tập trình theo tiếp cận quy 
trình phát triển phần mềm với mô hình lớp học đảo ngược trong B-learning. Bên cạnh đó, tình 
huống học tập minh họa và một số kết quả khảo sát minh chứng bước đầu cũng được đưa ra. 
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hóa; Dự án; Năng lực của người học. 

Abstract: 

 Teaching programming plays an important part in the training of informatics teachers. However, 
through the surveys of many informatics teacher students and from our own teaching experience, 
we find that there still exist much difficulty and inefficiency in the learning of programming. 
When learning programming, students do not often figure out the requirements of problems to be 
solved via a program and the results of the code implementation of the program that they have 
just learned. In this paper, we present the organization of programming teaching by approaching 
the software development process based on a reversed classroom model in B-learning. Besides, 
we also present illustrative learning situations and some initial survey results. 
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