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1. Khái niệm “video có điểm dừng”

Video học tập, sẽ xuất
hiện các điểm dừng trong
video, tại các điểm dừng

xuất hiện câu hỏi yêu cầu
HS phải vượt qua 

HS chỉ có thể tua nội
dung video trong phạm vi 

các điểm dừng đã vượt
qua, không thể tua quá
điểm dừng chưa được

vượt qua

Tại mỗi điểm dừng, HS 
không trả lời được câu
hỏi thì có thể tua lại lý

thuyết đã được trình bày
ở các đoạn trước xem lại. 

Khi HS vượt qua điểm
dừng có nghĩa là HS đã
hiểu được nội dung của

chủ đề vừa học



2.Hiệu quả của việc vận dụng “tạo video có điểm dừng” 
trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

➢ Tạo sự tương tác, tránh HS dễ bị nhàm chán bởi việc tiếp thu kiến thức

➢ “Đặt HS” vào tình huống phải theo dõi video, nắm kiến thức được chia sẻ
trên video liên quan đến bài học

➢ Tránh được tình trạng HS học đối phó, không quan tâm bài học

➢ Kích thích sự thu hút của HS, hấp dẫn của bài học

➢ HS kiểm tra được sự theo dõi của bản than; GV cũng có thể kiểm tra được
quá trình tương tác của trò, bao quát tổng hợp kết quả theo dõi của cả lớp
trong tiết học, đánh giá cho điểm (điểm theo dõi video và điểm trả lời đúng
câu hỏi trên cơ sở thông tin video đã xem)



3. Các bước để “tạo video có điểm dừng”

Chọn video 
liên quan
bài học từ
các kênh

Dán link vào
kho học liệu
trên OLM.VN 

Chèn các
câu hỏi
tương tác

Bước 1

Bước 3

Bước 2



4. Vận dụng “tạo video có điểm dừng” trong
thực tiễn dạy học, đánh giá ở môn Ngữ văn
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4. VẬN DỤNG “TẠO VIDEO CÓ ĐIỂM DỪNG” TRONG
THỰC TIỄN DẠY HỌC, ĐÁNH GIÁ Ở MÔN NGỮ VĂN



4. VẬN DỤNG “TẠO VIDEO CÓ ĐIỂM DỪNG” TRONG
THỰC TIỄN DẠY HỌC, ĐÁNH GIÁ Ở MÔN NGỮ VĂN
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Tìm kiếm trên kênh youtube
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Quay lại

trang Olm.vn
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“Enter” trên

bàn phím

12 - hiện video vừa dán link
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14Câu hỏi

trắc nghiệm

Đáp án đúng
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Câu hỏi

trắc nghiệm

Đáp án đúng
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Video có 2 điểm

dừng kí hiệu bằng 2 

vạch dọc xanh
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