VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 432 (Kì 2 - 6/2018), tr 52-56

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT - SINH HỌC 10
Nguyễn Thị Thu Hằng, Học viên Cao học khóa 26, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Phan Thị Thanh Hội - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 26/04/2018; ngày sửa chữa: 27/04/2018; ngày duyệt đăng: 02/05/2018.
Abstract: Applying knowledge into practice is a component of biological competency in the new
general curriculum. The formation, development and assessment of the competency of applying
knowledge into practice are the task of the biological teacher when teaching the new general
curriculum. In this article, based on the research on definition of competency, the structure of
competency of applying knowledge into practice, authors propose the process and measures to
assess the competency of applying knowledge into practice of students and application of the
process in teaching microbiology (Biology 10).
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“Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn là khả
1. Mở đầu
năng
của cá nhân có thể thực hiện thuần thục một hay
“Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là mức độ nhận
một
chuỗi
hành động dựa trên kiến thức, kinh nghiệm đã
thức cao nhất của con người, quá trình này vừa giúp học
sinh (HS) củng cố, nâng cao kiến thức vừa góp phần rèn có của bản thân hoặc tìm tòi, khám phá kiến thức mới để
luyện kĩ năng học tập và kĩ năng sống. Thông qua vận giải quyết được các vấn đề thực tiễn một cách có hiệu
dụng kiến thức vào thực tiễn thúc đẩy gắn kết kiến thức quả” [3].
trong nhà trường với thực tiễn đời sống” [1]. Hiện nay,
Theo tác giả Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh:
việc rèn cho HS năng lực vận dụng kiến thức (NLVDKT) “NLVDKT là khả năng của bản thân người học tự giải
vào thực tiễn đã và đang được nhiều nhà giáo dục và giáo quyết những vấn đề đặt ra một cách nhanh chóng và
viên (GV) quan tâm. Tuy nhiên, thực tế ở các trường phổ hiệu quả bằng cách áp dụng kiến thức đã lĩnh hội vào
thông hiện nay, hầu hết GV vẫn còn lúng túng trong việc những tình huống, những hoạt động thực tiễn để tìm
phát triển, đánh giá các năng lực nói chung và NLVDKT hiểu thế giới xung quanh và có khả năng biến đổi nó.
vào thực tiễn nói riêng. Vì vậy, cần có thêm những NLVDKT thể hiện phẩm chất, nhân cách của con người
nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này nhằm giúp cho GV trong quá trình hoạt động để thoả mãn nhu cầu chiếm
làm tài liệu tham khảo đáp ứng với yêu cầu dạy học lĩnh tri thức” [4].
chương trình mới.
Chúng tôi định nghĩa NLVDKT vào thực tiễn dựa
2. Nội dung nghiên cứu
trên các định nghĩa này: NLVDKT vào thực tiễn là khả
năng chủ thể phát hiện được vấn đề thực tiễn, huy động
2.1. Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
được các kiến thức liên quan hoặc tìm tòi, khám phá các
2.1.1. Định nghĩa
Theo Từ điển Tiếng Việt, vận dụng là đem tri thức kiến thức nhằm thực hiện giải quyết các vấn đề thực tiễn
đạt hiệu quả.
vận dụng vào thực tiễn [2; tr 1105].
Theo tác giả Phan Thị Thanh Hội và Nguyễn Thị 2.1.2. Cấu trúc của năng lực vận dụng kiến thức Sinh học
Tuyết Mai: “Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là quá vào thực tiễn
Từ định nghĩa trên, chúng tôi cho rằng NLVDKT vào
trình đem tri thức áp dụng vào những hoạt động của con
người nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự tồn thực tiễn gồm 4 thành tố chính (xem bảng 1):
tại và phát triển của xã hội” [1].
Bảng 1. Biểu hiện các tiêu chí của NLVDKT vào thực tiễn
Các tiêu chí
Biểu hiện
Phát hiện được vấn đề thực - HS nhận diện được vấn đề thực tiễn, nhận ra được những mâu thuẫn phát sinh từ
tiễn
vấn đề, có thể đặt được câu hỏi có vấn đề.
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Các tiêu chí
Huy động được kiến thức
liên quan đến vấn đề thực
tiễn và đề xuất được giả
thuyết.
Tìm tòi, khám phá kiến thức
liên quan đến thực tiễn.
Thực hiện giải quyết vấn
đề thực tiễn và đề xuất vấn
đề mới

Biểu hiện
- HS phân tích làm rõ nội dung của vấn đề.
- Huy động được các kiến thức liên quan và thiết lập các mối quan hệ giữa kiến
thức đã học hoặc kiến thức cần tìm hiểu với vấn đề thực tiễn.
- Đề xuất được giả thuyết khoa học.
- HS thu thập, lựa chọn và sắp xếp những nội dung kiến thức liên quan đến vấn đề
thực tiễn.
- HS điều tra, khảo sát thực địa, làm thí nghiệm, quan sát... để nghiên cứu sâu
vấn đề.
- HS giải quyết vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức đã học/ khám phá.
- Đề xuất các ý tưởng mới về vấn đề đó hoặc các vấn đề thực tiễn liên quan.

2.2. Đánh giá năng lực
2.2.1. Đánh giá
Đánh giá là hoạt động rất quan trọng trong quá trình
dạy học, nó được thực hiện bởi cả GV và HS.
Theo Từ điển Giáo dục học, đánh giá là một hoạt
động của con người nhằm phán xét về một hay nhiều đặc
điểm của sự vật, hiện tượng, con người mà mình quan
tâm, theo những quan điểm chuẩn mực mà người đánh
giá tuân theo [5].
Theo tác giả Trần Bá Hoành, đánh giá là quá trình
hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của
công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu
được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra,
nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện
thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả
công việc [6].
Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu: đánh giá trong
dạy học là quá trình thu thập những thông tin về sản
phẩm của HS khi thực hiện các hoạt động học tập, qua
đó xác định mức độ đạt được so với mục tiêu đặt ra, và
xác nhận sự tiến bộ của bản thân người học, từ đó có
những biện pháp để điều chỉnh việc dạy và học nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
2.2.2. Đánh giá năng lực
Theo một số tác giả: Đánh giá năng lực không chỉ
đánh giá các kiến thức trong nhà trường mà các kiến
thức phải liên hệ với thực tế, phải gắn với bối cảnh hoạt
động và phải có sự vận động sáng tạo các kiến thức và
kĩ năng vào thực tiễn [7].
Đánh giá năng lực không chỉ đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ hoặc hành động học tập, nó còn bao hàm việc
đo lường khả năng tiềm ẩn của HS và đo lường việc sử
dụng những kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để thực
hiện nhiệm vụ học tập tới một chuẩn [8].
Từ những quan điểm trên có thể xác định đánh giá
năng lực người học là quá trình thu thập thông tin về các
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sản phẩm người học đạt được khi giải quyết vấn đề học
tập; phân tích, xử lí các sản phẩm đó dựa vào những tiêu
chí nhất định nhằm xác định mức độ năng lực người học
đạt được để đề xuất quá trình rèn luyện tiếp theo.
2.3. Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
Dựa theo quy trình đánh giá năng lực của một số tác
giả [9], [10], chúng tôi đề xuất quy trình đánh giá năng lực
nói chung và NLVDKT vào thực tiễn nói riêng như sau:
Bước 1) Định nghĩa năng lực và xác định cấu trúc
năng lực. Năng lực là một khái niệm trừu tượng, vì vậy,
khi muốn rèn luyện năng lực hay đánh giá năng lực thì
GV trước hết cũng đều cần phải làm tường minh khái
niệm đó bằng cách trả lời các câu hỏi: Năng lực đó là gì?
Năng lực đó được cấu trúc như thế nào? Đây là một cách
biến năng lực từ “biến ẩn” thành “biến có thể quan sát và
đo được”.
Bước 2) Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá năng lực.
Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá năng lực có nghĩa là mô
tả năng lực đó dưới dạng các tiêu chí và chỉ báo hay các
chỉ số chất lượng cho các hành vi. Cách xây dựng bảng
tiêu chí này thường dựa vào thang đo kĩ năng của
Dreyfus, SOLO hoặc Dave, thang đo thường có 3 hoặc 5
hay 7 mức độ. Thường sẽ bắt đầu từ mức “bắt chước”,
“ban đầu”, “không biểu hiện” và đến mức cuối cùng là
“chuyên gia”. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển năng
lực/ kĩ năng ở HS cấp trung học cơ sở hay trung học phổ
thông thường sẽ không có mức “không biểu hiện” nữa
mà sẽ bắt đầu ở mức 2. Do vậy, tùy theo GV và đối tượng
HS mà có thể thiết kế các thang đo chất lượng theo số
mức độ phù hợp.
Bước 3) Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực. Các
công cụ đánh giá năng lực thường sử dụng là các câu hỏi,
bài tập, bài tập tình huống, bài tập thực tiễn, bài tập dự
án,… Kèm theo đó là các bảng kiểm, bảng hỏi, bảng
quan sát. Tùy theo năng lực, kĩ năng thành tố mà GV có
thể lựa chọn biện pháp nào phù hợp cho việc đánh giá.
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Bước 4) Tổ chức đánh giá năng lực, phân tích kết quả
và đưa ra quyết định. Tổ chức đánh giá năng lực thường
thực hiện ở các thời điểm khác nhau: có thể thực hiện
đánh giá sơ bộ (đầu vào), đánh giá quá trình trong dạy
học hoặc đánh giá tổng kết cuối chủ đề, cuối chương hay
cuối một học kì, năm học.
2.4. Vận dụng quy trình đánh giá năng lực vận dụng
kiến thức vào thực tiễn cho người học trong phần Sinh
học vi sinh vật - Sinh học 10
Bước 1) Định nghĩa năng lực và xác định cấu trúc
NLVDKT vào thực tiễn
Các nội dung này đã được thực hiện ở mục 2.1.
Bước 2) Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá NLVDKT
vào thực tiễn theo từng mức độ
Dựa vào cấu trúc của kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn của tác giả Phan Thị Thanh Hội và Nguyễn Thị

Tuyết Mai (2017), chúng tôi đã xây dựng bảng các tiêu
chí và mức độ đánh giá NLVDKT vào thực tiễn của HS
trung học phổ thông (xem bảng 2).
Bước 3) Thiết kế bộ công cụ đánh giá NLVDKT vào
thực tiễn
Để đánh giá các kĩ năng của NLVDKT vào thực tiễn
cho HS trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh
học 10, chúng tôi đã lựa chọn các công cụ đánh giá là bài
tập thực tiễn cùng với bài tập dự án. Dưới đây là một số
ví dụ về công cụ đánh giá, chúng tôi đã thiết kế và sử
dụng để đánh giá các kĩ năng của NLVDKT vào thực
tiễn cho HS trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật
- Sinh học 10.
Ví dụ 1. Bài tập thực tiễn
Theo tác giả Lê Thanh Oai (2016), “Bài tập thực tiễn
là dạng bài tập xuất phát từ các tình huống thực tiễn,

Bảng 2. Các tiêu chí và mức độ đánh giá NLVDKT vào thực tiễn
Mức độ
Tiêu chí
Mức 3
Mức 2
Phát hiện được vấn đề thực tiễn. Phát hiện được vấn đề
Phát hiện được vấn đề Chỉ ra được mâu thuẫn trong vấn thực tiễn.
thực tiễn
đề.
Chỉ ra được mâu thuẫn
trong vấn đề.
Đặt được các câu hỏi có vấn đề.
- Phân tích làm rõ được nội dung
- Phân tích làm rõ được
vấn đề.
nội dung vấn đề.
- Nêu được các kiến thức liên
Huy động được kiến
quan và thiết lập các mối quan hệ - Nêu được các kiến thức
thức liên quan đến vấn
giữa kiến thức đã học hoặc kiến liên quan và thiết lập các
đề thực tiễn và đề xuất
thức cần tìm hiểu với vấn đề thực mối quan hệ giữa kiến
được giả thuyết
thức đã học hoặc kiến
tiễn.
thức cần tìm hiểu với vấn
- Đề xuất được giả thuyết khoa đề thực tiễn.
học.
Đề xuất được một số phương án
tìm tòi, khám phá kiến thức chứng
minh giả thuyết.
Đề xuất được một số
Tìm tòi, khám phá kiến
phương án tìm tòi, khám
Lựa
chọn
phương
án
tối
ưu
và
thức liên quan đến thực
phá kiến thức chứng minh
thiết
kế
kế
hoạch
thực
hiện
tiễn
nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực giả thuyết.
địa, làm thí nghiệm...để chứng
minh giả thuyết.
Thực hiện nghiên cứu, điều tra,
khảo sát thực địa, làm thí
Thực hiện nghiên cứu,
Thực hiện giải quyết nghiệm...để chứng minh giả
điều tra, khảo sát thực địa,
vấn đề thực tiễn và có thuyết.
làm thí nghiệm...để chứng
thể đề xuất vấn đề mới Đề xuất ý tưởng mới về vấn đề
minh giả thuyết.
thực tiễn đặt ra hoặc các vấn đề
thực tiễn liên quan.
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Mức 1
Phát hiện được vấn đề
thực tiễn.

Phân tích làm rõ được
nội dung vấn đề.

Đề xuất được một
phương án tìm tòi,
khám phá kiến thức
chứng minh giả thuyết.

Bước đầu thực hiện
nghiên cứu, điều tra,
khảo sát thực địa, làm
thí nghiệm... để chứng
minh giả thuyết.
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được giao cho HS thực hiện để vận dụng những điều đã
học nhằm hình thành kiến thức mới hoặc củng cố, hoàn
thiện, nâng cao kiến thức đã học, đồng thời phát triển
năng lực người học” [11]. Như vậy, sử dụng bài tập thực
tiễn phù hợp cho việc đánh giá NLVDKT vào thực tiễn
của HS.
Ví dụ cụ thể sử dụng bài tập thực tiễn để đánh giá
NLVDKT vào thực tiễn như sau:
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Kì thị và phân biệt đối
xử với người nhiễm HIV/AIDS: Nguyên nhân và hậu quả
Tháng 6/2012, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh
đạo trên thế giới họp tại Hoa Kì đã cam kết một mục tiêu
có tính tầm nhìn “Ba không” tức là hướng tới không còn
người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do
AIDS và không còn kì thị và phân biệt đối xử với người
nhiễm HIV/AIDS.
Đây là những mục tiêu đầy thách thức. Ở nhiều nơi
trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay, sự kì thị và
phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV vẫn còn
xảy ra ở nhiều nơi và biểu hiện công khai hoặc ngấm
ngầm, thô bạo hoặc tế nhị, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau,
dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau.
(Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi-tin-tuc/ky-thiva-phan-biet-doi-xu-voi-nguoi-nhiem-hivaids-nguyennhan-va-hau-qua-665444.tpo)
Câu hỏi

Tiêu chí thể hiện
NLVDKT

1) Vấn đề đang được đề cập trong
đoạn thông tin trên là gì?
2) Hãy chỉ ra mâu thuẫn trong
vấn đề ở trên?
3) Hãy đặt các câu hỏi về vấn đề
đang được bàn luận trong đoạn
thông tin trên.

Phát hiện được vấn
đề thực tiễn

4) Thông tin trên liên quan đến
nội dung kiến thức nào? Hãy liệt
kê các kiến thức liên quan?
5) Hãy nêu giả thuyết của em về
vấn đề này?

Xác định được kiến
thức liên quan đến
vấn đề thực tiễn

6)Hãy thu thập các dẫn chứng
liên quan nhằm chứng minh quan
điểm của em về vấn đề đang nói
đến trong đoạn thông tin trên?

Tìm tòi, khám phá
kiến thức liên quan
đến thực tiễn.

7) Theo em, có những biện pháp
nào nhằm làm giảm tình trạng:
“Kì thị và phân biệt đối xử với
người nhiễm HIV/AIDS”?

Thực hiện giải
quyết vấn đề thực
tiễn và có thể đề
xuất vấn đề mới.

Gợi ý đáp án
1) Vấn đề đang được đề cập là kì thị và
phân biệt đối xử với người nhiễm
HIV/AIDS.
2) Mâu thuẫn ở trên là: nên hay không nên
kì thị và phân biệt đối xử với người nhiễm
HIV/AIDS.
3) Những câu hỏi được đặt ra:
Nguyên nhân gây ra kì thị và phân biệt đối
xử liên quan đến HIV/AIDS là gì?
Nên hay không nên kì thị và phân biệt đối
xử liên quan đến HIV/AIDS?
Làm thế nào để những người bị nhiễm
HIV/AIDS có thể sống chung nhưng
không ảnh hưởng đến cộng đồng?
4) Thông tin liên quan:
- HIV/ AIDS là gì?
- Chúng lây truyền qua con đường nào?
- Những đối tượng nào thường bị lây nhiễm
HIV?
5) Giả thuyết của HS: Nên (hay không nên)
kì thị người bị nhiễm HIV/ AIDS?
6) Tùy theo giả thuyết của mình mà HS
đưa ra dẫn chứng liên quan nhằm chứng
minh quan điểm của em về vấn đề đang
nói đến trong đoạn thông tin trên.

7) HS đề xuất được các biện pháp

Tiêu chí
thể hiện
NLVDKT

Phát hiện
được vấn đề
thực tiễn

Xác định
được kiến
thức liên
quan đến
vấn đề
thực tiễn
Tìm tòi,
khám phá
kiến thức
liên quan
đến
thực tiễn.
Thực hiện
giải quyết
vấn đề thực
tiễn và có
thể đề xuất
vấn đề mới.

Ví dụ 2. Bài tập dự án
GV nêu vấn đề: Thực trạng “Rau bẩn” đang là vấn đề
nhức nhối của toàn xã hội. Em hãy vận dụng kiến thức
đã học để làm sáng tỏ nhận định trên?
HS hoạt động nhóm 4-6 người, mỗi nhóm chọn tìm
hiểu vấn đề dưới góc độ của các đối tượng sau: - Nhóm
1: “Người nông dân trồng rau”; - Nhóm 2: “Nhà khoa
học”; - Nhóm 3: “Người tiêu dùng”.
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Câu hỏi
1) Vấn đề các em đang nghiên cứu là
gì?
2) Hãy chỉ ra mâu thuẫn trong vấn đề
ở trên?
3) Hãy đặt các câu hỏi về vấn đề trên?
4) Hãy liệt kê những điều các em biết
về rau bẩn trong thực tế?
5) Đưa ra những nguyên nhân có thể
dẫn đến tình trạng rau bẩn?
6) Những hậu quả của việc sử dụng
rau bẩn đối với sức khỏe con người?
7) Hãy thu thập các dẫn chứng liên
quan nhằm chứng minh quan điểm
của em về vấn đề rau bẩn và tác hại
của rau bẩn đối với sức khỏe con
người.
8) Hãy đề xuất một số biện pháp
nhằm làm giảm tình trạng “Rau bẩn”
đang rất báo động hiện nay?

3 nhất với tỉ lệ 24% HS. Điều này cho thấy tiêu chí tìm
tòi kiến thức và giải quyết vấn đề thực tiễn là 2 tiêu chí
khó thực hiện nhất với HS và vì vậy, GV cần chú ý rèn
luyện cho HS cách giải quyết vấn đề thực tiễn.
3. Kết luận
Đánh giá năng lực nói chung và đánh giá NLVDKT
vào thực tiễn nói riêng là nhiệm vụ cần thiết đối với GV
trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài
viết đã trình bày quy trình và một số biện pháp đánh giá
NLVDKT vào thực tiễn cũng như một ví dụ minh họa cho
đánh giá năng lực nhằm giúp cho GV có thể tham khảo
trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông đáp ứng với
mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS.

Tiêu chí thể hiện
NLVDKT
Phát hiện được vấn
đề thực tiễn.

Xác định được kiến
thức liên quan đến
vấn đề thực tiễn.

Tìm tòi, khám phá
kiến thức liên quan
đến thực tiễn.
Thực hiện giải quyết
vấn đề thực tiễn và
có thể đề xuất vấn đề
mới.

2.5. Thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong năm học
2017-2018 tại Trường THPT Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh
Hưng Yên với số lượng là 6 lớp 10, tổng số 237 HS.
Chúng tôi đã sử dụng một số bài tập thực tiễn để đánh
giá HS. Kết quả bài 2 thu được như sau:
Bảng 3. Kết quả đánh giá 4 tiêu chí của NLVDKT

STT

Lớp

1
2
3
4
5
6

10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
Tổng

Số HS/ Tổng số HS đánh giá đạt mức 3 ở
các tiêu chí thể hiện NLVDKT
Xác
Tìm tòi,
định
khám
Thực hiện
Phát
được
phá
giải quyết
hiện
kiến
kiến
vấn đề
được
thức
thức
thực tiễn
vấn đề
liên
liên
và có thể
thực
quan
quan
đề xuất
tiễn
đến vấn
đến
vấn đề
đề thực
thực
mới
tiễn
tiễn
35/40
30/40
20/40
15/40
30/40
25/40
17/40
10/40
31/38
25/38
15/38
11/38
20/41
18/41
10/41
6/41
22/40
17/40
9/40
5/40
25/38
20/38
15/40
9/40
163/237 170/237 86/237
56/237
( 69%)
( 57%)
( 36%)
( 24 %)

Kết quả bước đầu cho thấy, tiêu chí Phát hiện vấn đề
thực tiễn HS đạt được mức 3 với tỉ lệ khá cao, chiếm
trung bình là 69% chỉ sau 2 bài kiểm tra, tỉ lệ HS xác định
được kiến thức liên quan cũng chiếm 57%. Trong khi đó,
kĩ năng thực hiện giải quyết vấn đề thực tiễn khó đạt mức
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