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hoặc những kĩ năng thiết yếu, có thể giúp con người đủ
điều kiện vươn tới một mục đích cụ thể”. Cũng tại diễn
đàn này, J. Coolahan (Ủy ban châu Âu 1996, pp. 26)
cho rằng: Năng lực được xem như là “những khả năng
cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị
và thiên hướng của một con người được phát triển
thông qua thực hành giáo dục” [2]. Ở Việt Nam, cho
đến nay cũng đã có nhiều cách định nghĩa khác nhau về
năng lực. Ví dụ như: 1) Theo Từ điển tiếng Việt [3; tr
71], “năng lực” được hiểu là “khả năng, điều kiện chủ
quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động
nào đó” hoặc “là phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho
con người khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó
với chất lượng cao”; 2) Theo Từ điển bách khoa Việt
Nam (tập 3) [4; tr 41], “năng lực được coi là đặc điểm
của cá nhân thể hiện mức độ thông thạo, tức là có thể
thực hiện một cách thành thục và chắc chắn một số
dạng hoạt động nào đó”; 3) Theo Chương trình giáo
dục phổ thông tổng thể của Bộ GD-ĐT thì “Năng lực là
khả năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối
cảnh nhất định nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức,
kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú,
niềm tin, ý chí,... Năng lực của cá nhân được đánh giá
qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó
khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” [5]. Khái niệm
“năng lực” tiếp tục được bổ sung và ngày càng được
hoàn thiện thêm và chúng ta có thể thống kê thêm một
số định nghĩa khác nữa về năng lực. Chẳng hạn: Năm
2016, nhóm tác giả Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh
Hội [6; tr 13] đã đưa ra định nghĩa “năng lực là những
khả năng, kĩ xảo học được hay sẵn có của cá nhân nhằm
giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn
sàng về động cơ, xã hội... và khả năng vận dụng các
cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu
quả trong những tình huống linh hoạt bằng những

1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI đã chỉ rõ: “Phát
triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình
giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển
toàn diện năng lực và phẩm chất người học” [1]. Để
góp phần hiện thực hóa điều này thì việc hình thành và
phát triển năng lực nghiên cứu khoa học (NLNCKH)
cho học sinh là một trong những biện pháp có hiệu quả
cao. Hình thành và phát triển năng lực nói chung và
NLNCKH nói riêng cho học sinh trong dạy học các
môn học là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng
và cần thiết nhằm trang bị cho các em những tri thức, kĩ
năng nghiên cứu khoa học (NCKH) và hình thành ở họ
những phẩm chất trung thực, nghiêm túc và sáng tạo,...
của nhà khoa học. Tổng hòa của các yếu tố này chính là
NLNCKH cần có ở mỗi một học sinh và ở mỗi người
lao động mới. Bài viết chia sẻ một số vấn đề chung về
năng lực và NLNCKH; đánh giá năng lực nghiên cứu
khoa học và định hướng phát triển năng lực nghiên cứu
khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái
học” (Sinh học 12).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “Năng lực” và “Năng lực nghiên cứu
khoa học”
- Năng lực: Đã có rất nhiều chuyên gia trong các
lĩnh vực xã hội học, giáo dục học, triết học, tâm lí học
và kinh tế học đã cố gắng định nghĩa khái niệm năng
lực: Tại Hội nghị chuyên đề về những năng lực cơ bản
do Hội đồng châu Âu tổ chức, sau khi phân tích nhiều
định nghĩa về năng lực, F.E. Weinert (OECD, 2001b,
pp. 45) kết luận: Xuyên suốt các môn học “năng lực
được thể hiện như một hệ thống khả năng, sự thành thạo
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phương tiện, biện pháp và cách thức phù hợp”.

2.2. Đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học

Có thể nói rằng: “Năng lực” là một khái niệm được
hiểu theo những cách khác nhau theo những giai đoạn
lịch sử và theo các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của
các tác giả. Theo chúng tôi, năng lực là tổng hòa của 3
yếu tố chủ yếu: kiến thức, kĩ năng và thái độ sử dụng để
giải quyết một vấn đề cụ thể trong một bối cảnh cụ thể.
Nói khác đi, năng lực có ở một con người phải được bộc
lộ ra ngoài thông qua việc giải quyết một vấn đề cụ thể
trong một bối cảnh cụ thể. Có thể thấy, dù cách phát biểu
có khác nhau, nhưng các cách hiểu trên đều khẳng định:
Nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện, là
phải biết và làm (know-how), chứ không phải chỉ biết và
hiểu (know-what).

Về mặt phương pháp luận, để đánh giá bất cứ một
năng lực nào đó thì phải dựa vào thành phần cấu trúc của
nó. Bởi vậy, khi đánh giá, chúng ta phải đánh giá đầy đủ
cả ba thành phần cấu trúc và tất nhiên phải tìm được
thước đo phù hợp với từng yếu tố (đo kiến thức, đo kĩ
năng và đo thái độ). Điều này thật sự phức tạp và rất khó
khăn đối với giáo viên khi họ phải đánh giá một số lớp
học với lượng học sinh quá đông (45-50 học sinh /lớp)
như ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, để hình thành được
“cây” phát triển năng lực của từng học sinh trong lớp,
giáo viên phải thực hiện đánh giá qua ba giai đoạn: đánh
giá khảo sát đầu vào → đánh giá quá trình → đánh giá
kết thúc. Theo chúng tôi, có thể sử dụng bộ công cụ:
1) Câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,... để đánh giá kiến thức;
2) Hồ sơ học tập của học sinh, sản phẩm hoạt động,... để
đánh giá kĩ năng; 3) Bảng hỏi,... để đánh giá thái độ của
học sinh và sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau:
học sinh tự đánh giá; đánh giá đồng đẳng và giáo viên
đánh giá học sinh.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trước hết, cần hiểu
NCKH là việc tìm hiểu có kế hoạch, có hệ thống, có thực
nghiệm, có phê phán những giả thuyết về các mối tương
quan giữa các hiện tượng. Còn NLNCKH là gì? Theo A.
Sebarova thì đây là hệ thống mở và phát triển không
ngừng, nó bao gồm kiến thức chuyên môn và kiến thức
quy trình trong lĩnh vực nghiên cứu, các thái độ và sự sẵn
sàng của cá nhân... [2]. Như vậy, có thể hiểu NLNCKH
là hoạt động duy nhất chỉ có ở con người có trí tuệ phát
triển, có khả năng tìm tòi, sáng tạo ra những tri thức khoa
học mới, khám phá bản chất, quy luật vận động của tự
nhiên, xã hội và tư duy. Năng lực nói chung và
NLNCKH nói riêng cũng bao gồm ba thành phần chủ
yếu: kiến thức, kĩ năng, thái độ. Tuy nhiên, sự cụ thể hóa
nội dung của 3 thành phần này sẽ khác nhau ở từng loại
năng lực. Bảng 1 cho thấy nội dung cụ thể từng thành
phần của NLNCKH:

2.3. Định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa
học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học”
(Sinh học 12)
Phần “Sinh thái học” (Sinh học 12) bao gồm những
nội dung chủ yếu về Sinh thái học cá thể, Sinh thái học
quần thể, Sinh thái học quần xã, Sinh thái học hệ sinh thái
và sinh quyển, Sinh thái học và bảo vệ môi trường. Nhìn
chung, nội dung kiến thức phần này có điều kiện tốt để
phát triển cho học sinh NLNCKH. Có nhiều biện pháp
khác nhau để phát triển NLNCKH cho học sinh. Tuy
nhiên, trong dạy học, giáo viên cần phải lựa chọn biện
pháp nào nhằm hướng đến việc phát triển các yếu tố cấu
thành NLNCKH ở các em, như: kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu; tự đọc, tự thu thập tài liệu; tập làm báo cáo nhỏ, tập
báo cáo sản phẩm; tập làm đề tài nghiên cứu nhỏ;...

Bảng 1. Mô tả nội dung ba thành phần của NLNCKH
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ
- Phát hiện vấn đề
nghiên cứu
- Nghiêm
Đề
xuất
giả
thuyết
túc
- Kiến thức
nghiên
cứu
chuyên ngành
- Trung
- Đề xuất phương án thực
- Kiến thức
phương pháp giải quyết vấn đề
- Sáng tạo
NCKH
- Thu thập và xử lí - ...
thông tin
- Phân tích và sử dụng
công cụ phân tích
- Phê phán
- Viết báo cáo và báo
cáo
- ...

Để thực hiện được điều nêu trên, giáo viên cần tăng
cường vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học
như: hệ thống các câu hỏi/bài tập mang tính nghiên cứu;
những tình huống thực tiễn; những bài tập nghiên cứu
nhỏ; dạy học giải quyết vấn đề; dạy học tình huống;
phương pháp bàn tay nặn bột; mô hình học qua trải
nghiệm... và vận dụng dạy học dự án.
Dạy học dự án được hiểu là một phương thức dạy
học, trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh
thực hiện dự án học tập gắn liền với thực tiễn, có sự kết
hợp giữa lí thuyết và thực hành, có sản phẩm cụ thể. Như
vậy, thông qua thực hiện dự án học tập, học sinh có điều
kiện để phát triển những kĩ năng: làm việc nhóm, tự đọc
tự thu thập tài liệu, thực nghiệm, xử lí kết quả, viết báo
cáo và báo cáo kết quả. Để vận dụng hiệu quả dạy học

3 yếu tố nói trên kết hợp với nhau một cách hài hòa,
linh hoạt trong quá trình giải quyết một tình huống cụ thể.
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dự án, giáo viên cần phải: 1) Xác định được nội dung nào
có thể vận dụng dạy học dự án; 2) Xây dựng được các dự
án học tập mang tính nghiên cứu; 3) Đưa các dự án học
tập vào trong quá trình dạy học; 4) Đánh giá kết quả thực
hiện dự án.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu về vận dụng dạy
học dự án để phát triển NLNCKH cho học sinh trong dạy
học chương “Cá thể và quần thể sinh vật” phần “Sinh thái
học” (Sinh học 12). Khi dạy chương này, giáo viên có
thể sử dụng các câu hỏi/tình huống:
1) Một cây hay một con vật sống trong môi trường
sống của nó, cần lấy những gì từ môi trường và đã thải
những gì ra môi trường ?
2) Các loài cây hay những loài vật khác nhau có đòi hỏi
khác nhau về những điều kiện sống từ môi trường hay không?
3) Thỏ, linh dương, hươu, nai,... là con mồi của hổ,
báo và sư tử. Vì sao, chúng lại luôn sống chung trên cùng
một khu vực địa lí mà không sống tách xa nhau ra?
4) Ngọn cây trồng trong hộp kín lại vươn ra nơi lỗ
hổng có ánh sáng lọt vào?
5) Vì sao con người được xếp riêng thành một trong
ba nhóm nhân tố sinh thái và là nhóm nhân tố sinh thái
đặc biệt?
Những câu hỏi tạo tình huống có tính nghiên cứu
tương tự như vậy sẽ có tác dụng gợi dẫn để học sinh tập
dượt phát hiện vấn đề. Cũng từ những câu hỏi tạo tình
huống này, chúng ta có thể xây dựng những dự án học
tập để vận dụng trong dạy học, chẳng hạn: - Từ câu hỏi
tạo tình huống 1  Dự án học tập: “Tìm hiểu mối quan
hệ qua lại giữa sinh vật và môi trường trên đồng rộng”;
- Từ câu hỏi tạo tình huống 2  Dự án học tập: “Tìm
hiểu tính đa dạng và tính riêng biệt về nhu cầu các điều
kiện sống của các loài sinh vật khác nhau”; - Từ câu hỏi
tạo tình huống 3  Dự án học tập: “Tìm hiểu mối quan
hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật khác nhau trong môi
trường sống”; - Từ câu hỏi tạo tình huống 4  Dự án học
tập: “Tìm hiểu tính hướng sáng của thực vật”; - Từ câu
hỏi tạo tình huống 5  Dự án học tập: “Tìm hiểu sự tác
động của con người đối với môi trường sống”.
Những dự án học tập này sẽ được giáo viên giao cho
học sinh từ tiết học trước và được sử dụng trong dạy học
thông qua các báo cáo sản phẩm nghiên cứu của các em.
Nếu làm được như vậy thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích
cho học sinh: kiến thức bài học sẽ được đào sâu, mở rộng
và gắn với thực tiễn hơn; do gắn với thực tiễn và vì là sản
phẩm nghiên cứu của mình nên sự hứng thú và niềm tin
khoa học ở các em được nâng cao hơn. Đặc biệt, những
kĩ năng NCKH, tố chất của nhà khoa học sẽ được hình
thành và phát triển rất rõ rệt ở các em.
3. Kết luận
NCKH là một trong những biện pháp có hiệu quả để

nâng cao chất lượng GD-ĐT trong nhà trường. Đối với
học sinh phổ thông, NCKH bước đầu giúp các em tập
tiếp cận và tập giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
trong cuộc sống. Vận dụng dạy học dự án mà chúng tôi
đưa ra chỉ là một trong những phương pháp dạy học có
tác dụng hiệu quả để hình thành và phát triển NLNCKH
ở học sinh. Việc vận dụng các biện pháp này sẽ tạo cơ
hội để các em tiếp cận dần với phương pháp NCKH, tập
phát hiện và giải quyết vấn đề, tập thu thập và xử lí thông
tin, tập viết báo cáo và báo cáo sản phẩm nghiên cứu,...
Chính vì vậy, vận dụng các biện pháp để nâng cao
NLNCKH cho học sinh trong dạy học các môn học nói
chung và dạy học môn Sinh học (trong đó có phần “Sinh
thái học”) nói riêng trong trường phổ thông là yêu cầu
cấp thiết hơn bao giờ hết.
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