
    

 

MSK:……………………………. Mẫu 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Flipgrid trong giảng dạy tiếng Anh bậc 

Trung học cơ sở 

2. Mục tiêu của sáng kiến: Giúp học sinh cải thiện kỹ năng nói trong Tiếng Anh. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp): Dựa trên ứng dụng phần mềm 

Flipgrid, sáng kiến này sẽ triển khai các hoạt động giảng dạy qua các bước sau: 

- Bước 1: Tải ứng dụng Flipgrid về điện thoại.  

- Bước 2: Tạo tài khoản Flipgrid. 

- Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản. Tiếp theo, giáo viên sẽ vào Start My Grid 

để tạo lớp học và thiết lập thông tin của lớp học trên ứng dụng và tạo đường dẫn để học 

sinh vào lớp học.  

- Bước 4: Sao chép đường link vào khóa học (Flip Code) và gửi cho học sinh. 

Học sinh sẽ xác thực bằng địa chỉ email hoặc ID học sinh để có quyền truy cập vào lớp 

học của giáo viên.  

- Bước 5: Khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân và bắt đầu khóa học, tại đây học 

sinh có thể tự quay video cho bài nói của mình theo chủ đề mà giáo viên đã đưa ra. 

Đồng thời học sinh cũng có thể xem video clip của các bạn khác trong lớp học.  

- Bước 6: Giáo viên có thể vào xem video của các em, đưa ra nhận xét trực tiếp 

và chấm điểm cho các em.  

4. Phạm vi áp dụng: Tại Trường Thực hành sư phạm (đối tượng là học sinh lớp 

8) 

5. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: Năm học 2020 – 2021 

6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp): Việc sử dụng Flipgrid vào giảng dạy có 

thể giúp học sinh cả thiện kỹ năng nói, kỹ năng phát âm, tự tin trong giao tiếp bằng 

Tiếng Anh cũng như giúp học sinh gia tăng hứng thứ học tập và phát triển kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin trong việc học ngoại ngữ trong môi trường ngoài lớp học. 


