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Abstract: Teaching Physics at secondary school supports students not only to get knowledge but
also to develop scientific research competence. Physics is the branch of science that studies the
rules of advocacy material in nature. This article mentions teaching Physics based on scientific
research process to develop scientific research competence for secondary school students.
Keywords: Process of scientific research, scientific research competence, secondary school
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và sử dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề khoa học,
1. Mở đầu
Trong quá trình dạy học kiến thức Vật lí, để tìm kiếm giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận [2].
Theo chúng tôi, NLKH của HS trung học cơ sở gồm
tri thức khoa học, các nhà khoa học cần tuân thủ nghiêm
ngặt trình tự nghiên cứu theo tiến trình nghiên cứu khoa 10 năng lực thành phần sau: Tiến hành thí nghiệm, quan
học. Tuy nhiên, thực tiễn dạy học ở trường phổ thông sát và mô tả quá trình, hiện tượng xảy ra; Phát hiện ra
cho thấy, nhìn chung giáo viên (GV) còn chưa chú trọng vấn đề và phát biểu vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi
việc tổ chức dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa tường minh; Tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu để đưa
học. Bài viết đề xuất tiến trình tổ chức dạy học Vật lí ra giả thuyết hoặc đề xuất giải pháp thực nghiệm kiểm
dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển tra giả thuyết; Đưa ra giả thuyết nghiên cứu; Rút ra hệ
năng lực khoa học (NLKH) cho học sinh (HS) trung học quả từ giả thuyết dưới dạng một dự đoán, phán đoán hay
suy đoán; Đề xuất phương án thực nghiệm kiểm tra hệ
cơ sở.
quả; Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán và ghi lại
2. Nội dung nghiên cứu
kết quả; Xử lí dữ liệu, phân tích số liệu và đánh giá kết
2.1. Tiến trình nghiên cứu khoa học và năng lực khoa học quả, đưa ra kết luận về sự đúng/sai của hệ quả; Rút ra
Có thể hiểu, tiến trình nghiên cứu khoa học là con kiến thức mới; Vận dụng kiến thức vào tình huống mới.
đường, cách thức triển khai thực hiện các giai đoạn của 2.2. Dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
quá trình nghiên cứu hoa học để tạo ra những kết quả học cho học sinh trung học cơ sở
mới. Có nhiều cách để mô tả tiến trình nghiên cứu khoa
Vấn đề đặt ra là tổ chức dạy học kiến thức Vật lí dựa
học, nhưng nhìn chung đều gồm 6 giai đoạn sau: Quan trên tiến trình nghiên cứu khoa học như thế nào để có thể
sát, đặt ra câu hỏi nghiên cứu; Nghiên cứu tổng quan; phát triển NLKH của HS? Để giải quyết vấn đề này, theo
Hình thành giả thuyết; Thiết kế phương án thực nghiệm chúng tôi cần phân biệt được giữa tiến trình nghiên cứu
kiểm tra giả thuyết; Triển khai thực nghiệm kiểm tra giả khoa học khi giải quyết một vấn đề nghiên cứu của các
thuyết; Xử lí kết quả và rút ra kết luận [1].
nhà khoa học và của HS trung học cơ sở, từ đó xác định
Theo Chương trình đánh giá HS Quốc tế PISA của được vai trò của GV trong việc giúp đỡ, hỗ trợ HS trong
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD): NLKH từng giai đoạn dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu
được thể hiện thông qua việc HS có kiến thức khoa học khoa học (xem bảng 1).
Bảng 1. So sánh giữa tiến trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học và của HS trung học cơ sở
Các giai đoạn
của tiến trình
nghiên cứu khoa học

Nhà khoa học

HS trung học cơ sở

1. Quan sát. Đặt ra câu
hỏi nghiên cứu

- Xuất phát từ quan sát thực tiễn hoặc
trong quá trình nghiên cứu khoa học
để đặt ra câu hỏi khoa học
- Câu hỏi mang tính khái quát hóa

- Thường xuất phát từ tình huống do GV đưa ra,
HS thực hiện quan sát để đưa ra câu hỏi
- Câu hỏi đơn lẻ, rời rạc
- Nghiên cứu trong thời gian ngắn
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2. Nghiên cứu tổng
quan

3. Hình thành giả thiết
khoa học
4. Thiết kế phương án
thực nghiệm, kiểm tra
giả thiết

5. Triển khai thực
nghiệm kiểm tra giả
thuyết

6. Xử lí kết quả và rút
ra kết luận

- Nghiên cứu trong thời gian dài
- Thu thập thông tin từ nhiều nguồn
- Khả năng tập hợp, tổng hợp, xử lí,
phân tích, đánh giá thông tin ở trình
độ cao
- Nghiên cứu trong thời gian dài
- Giả thuyết là một vấn đề mới trong
khoa học
- Nghiên cứu trong thời gian dài
- Hệ quả suy ra từ giả thuyết có tính
khả thi cao
- Có kinh nghiệm thực tế và nhiều
phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu trong thời gian dài
- Công cụ hỗ trợ hiện đại, các thiết bị
phức tạp
- Có kĩ năng thực hành chuyên môn
cao trong nhiều lĩnh vực liên quan
- Tiến hành trong thời gian dài
- Có tính mới về tri thức khoa học
- Công cụ xử lí phức tạp
- Xử lí dữ liệu trong thời gian dài

Dựa vào mục tiêu dạy học, chúng tôi đề xuất quy
trình dạy học kiến thức Vật lí dựa trên tiến trình nghiên
cứu khoa học cho HS trung học cơ sở gồm 5 giai đoạn
sau theo sơ đồ 1 dưới đây:
Có thể thấy, giai đoạn “Nghiên cứu tổng quan” được
đưa vào quy trình dạy học với mục đích giúp HS khai
thác tư liệu về vấn đề nghiên cứu để tìm hướng giải
quyết. Đồng thời, phát triển khả năng đọc hiểu văn bản,

- Nguồn thông tin do GV cung cấp
- Khả năng tập hợp, tổng hợp, xử lí, phân tích,
đánh giá ở trình độ cơ bản
- Nghiên cứu trong thời gian ngắn
- Giả thuyết đã được khoa học chứng minh
- Nghiên cứu trong thời gian ngắn
- Dự đoán mang tính chủ quan
- Còn đơn giản, phụ thuộc nhiều vào GV
- Nghiên cứu trong thời gian ngắn
- Công cụ thực nghiệm thô sơ, các thí nghiệm
đơn giản, phổ thông
- Rèn kĩ năng thực hành sử dụng máy móc, thiết
bị thí nghiệm
- Tiến hành trong thời gian trên lớp học
- Có tính mới đối với HS
- Công cụ xử lí và dữ liệu đơn giản, kĩ năng toán
học phổ thông
- Xử lí dữ liệu trong thời gian ngắn

phát hiện ra vấn đề và khả năng phân tích, tổng hợp, đánh
giá thông tin. Tùy theo mục tiêu và logic hình thành kiến
thức ở từng bài học, có thể đưa giai đoạn “Nghiên cứu
tổng quan” vào trước hoặc sau giai đoạn “Hình thành
giả thuyết”.
2.3. Phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung
học cơ sở thông qua dạy học Vật lí dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học
Trong quá trình học
tập, tính tự lực học tập
của HS được huy động ở
mức cao. Để phát triển
NLKH cho HS trung
học cơ sở trong dạy học
kiến thức Vật lí, theo
chúng tôi, GV cần hình
thành và phát triển các
năng lực thành phần của
NLKH cho các em ở
từng giai đoạn dạy học
dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học
như bảng 2.
Sơ đồ 1. Quy trình dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
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Bảng 2. Hình thành và phát triển NLKH cho HS trung học cơ sở thông qua dạy học Vật lí
dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
Các giai đoạn dạy học Vật lí
dựa trên tiến trình nghiên cứu
khoa học

Môi trường tương tác và học tập

1. Thực hiện quan sát - Đặt câu
hỏi nghiên cứu

- HS làm việc với phiếu học tập và dụng
cụ thí nghiệm/hoặc quan sát
- Nhóm HS trao đổi
- GV điều hành lớp thảo luận

2. Tìm hiểu lịch sử vấn đề
nghiên cứu. Hình thành giả
thuyết hoặc đưa ra giải pháp
thực nghiệm kiểm tra giả
thuyết

- HS làm việc với phiếu học tập
- GV điều hành lớp thảo luận

3. Đề xuất phương án thực
nghiệm kiểm tra giả thuyết

- HS làm việc với phiếu học tập
- Nhóm HS trao đổi, thảo luận
- GV điều hành lớp thảo luận

4. Thực nghiệm kiểm tra giả
thuyết. Xử lí kết quả và rút ra
kết luận

- Nhóm HS làm việc với phiếu học tập
và dụng cụ thí nghiệm
- GV điều hành lớp thảo luận

5. Rút ra kiến thức mới, vận
dụng kiến thức

- Nhóm HS làm việc với phiếu học tập
- GV điều hành lớp thảo luận

Hình thành và phát triển các
NLKH thành phần
- Tiến hành thí nghiệm quan sát và
mô tả quá trình, hiện tượng xảy ra
- Phát hiện ra vấn đề và phát biểu
vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi
tường minh
- Tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu
để định hướng, đưa ra giả thuyết
hoặc đề xuất giải pháp thực nghiệm
kiểm tra giả thuyết
- Đưa ra giả thuyết nghiên cứu
- Rút ra hệ quả từ giả thuyết dưới
dạng một dự đoán, phán đoán hay
suy đoán
- Đề xuất phương án thực nghiệm
kiểm tra hệ quả
- Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự
đoán và ghi lại kết quả
- Xử lí dữ liệu, phân tích số liệu và
đánh giá kết quả để đưa ra kết luận
về sự đúng/sai của giả thuyết
- Rút ra kiến thức mới
- Vận dụng kiến thức vào tình huống
mới

Các giai đoạn tổ chức dạy học dựa trên tiến trình
Biểu hiện của các năng lực thành phần của NLKH
nghiên cứu khoa học như bảng 2 nhằm phát huy khả của HS được hình thành và phát triển trong từng giai
năng tự học của HS, GV là người định hướng các hoạt đoạn dạy học theo tiến trình nghiên cứu khoa học được
động học tập, giúp HS chiếm lĩnh tri thức khoa học.
mô tả ở bảng dưới đây (xem bảng 3):
Bảng 3. Các năng lực thành phần của NLKH
Các giai đoạn

Thực hiện quan
sát. Đặt câu hỏi
nghiên cứu.

Tìm hiểu lịch sử
vấn đề nghiên cứu.
Hình thành giả
thuyết hoặc đưa ra

Năng lực thành phần
1. Tiến hành thí
nghiệm, quan sát và
mô tả quá trình, hiện
tượng xảy ra
2. Phát hiện ra vấn đề
và phát biểu vấn đề
nghiên cứu dưới dạng
câu hỏi tường minh
3. Tìm hiểu lịch sử của
vấn đề nghiên cứu để
định hướng, đưa ra giả
thuyết hoặc đề xuất

Biểu hiện của các năng lực thành phần của NLKH
Là khả năng người học sử dụng các thiết bị, phương pháp thực
hành, tìm kiếm tài liệu hướng dẫn để thực hiện các thao tác lắp đặt
và tiến hành thí nghiệm. Người học sử dụng các giác quan để quan
sát và phát hiện vấn đề cần nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ khoa
học để diễn đạt các hiện tượng, quá trình quan sát được
Là khả năng người học tái hiện kiến thức đã biết để so sánh hiện
tượng mới với hiện tượng tương tự đã biết, từ đó đặt ra câu hỏi
nghiên cứu về nguyên nhân, bản chất của quá trình hay hiện tượng
xảy ra
Là khả năng người học tìm kiếm thông tin, sử dụng kĩ năng đọc
hiểu các dữ liệu liên quan đến câu hỏi nghiên cứu để đưa ra nhận
xét, phân tích hay đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố
nhằm xác định xem vấn đề nghiên cứu đã giải quyết đến đâu, cơ
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giải pháp thực
nghiệm kiểm tra
giả thuyết

Đề xuất phương án
thực nghiệm kiểm
tra giả thuyết

Thực
nghiệm
kiểm tra
giả
thuyết. Xử lí kết
quả và rút ra kết
luận

Rút ra kiến thức
mới, vận dụng
kiến thức mới

giải pháp thực nghiệm sở giải quyết đó có đúng với quan điểm của khoa học hiện đại hay
kiểm tra giả thuyết
không; từ đó định hướng đưa ra giả thuyết hoặc giải pháp thực
nghiệm để kiểm tra giả thuyết đã đưa ra
4. Đưa ra giả thuyết Là khả năng người học đưa ra lập luận logic để hình thành giả
nghiên cứu
thuyết có căn cứ nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu
5. Rút ra hệ quả từ giả
Là khả năng người học đưa ra những dự báo, phán đoán, suy đoán,
thuyết dưới dạng một
dự đoán có tác động đến giả thuyết nghiên cứu có thể kiểm chứng
dự đoán, phán đoán
bằng thực nghiệm
hay suy đoán
Là khả năng người học phân tích, suy luận để đề xuất phương án
6. Đề xuất phương án
thực nghiệm kiểm tra các hệ quả bằng cách đề xuất: công cụ thực
thực nghiệm kiểm tra
nghiệm, phương pháp thực nghiệm, dự báo kết quả để kiểm tra tính
hệ quả
đúng sai của hệ quả
Là khả năng người học sử dụng các thiết bị, phương pháp thực
7. Tiến hành thí
hành, tìm kiếm tài liệu hướng dẫn để thực hiện các thao tác lắp đặt
nghiệm kiểm tra dự
và tiến hành thí nghiệm nhằm kiểm tra hệ quả rút ra từ giả thuyết.
đoán và ghi lại kết quả
Khả năng thu thập, sắp xếp dữ liệu một cách khoa học
8. Xử lí dữ liệu, phân
Là khả năng người học sử dụng các công cụ toán học, phần mềm,
tích số liệu và đánh giá
công nghệ thông tin để xử lí dữ liệu, tổng hợp kết quả, phân tích số
kết quả để đưa ra kết
liệu, đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm để rút ra kết luận
luận về sự đúng/ sai
về giả thuyết đã đưa ra
của giả thuyết
9. Rút ra kiến thức mới Là khả năng người học phát hiện ra những tri thức mới
10. Vận dụng kiến thức Là khả năng người học vận dụng tri thức khoa học, phương pháp
vào tình huống mới
khoa học vừa thu được vào giải quyết tình huống mới

Để dạy học kiến thức Vật lí dựa trên tiến trình nghiên
cứu khoa học cho HS trung học cơ sở đạt hiệu quả cao,
cần xây dựng logic hình thành kiến thức vật lí theo các
giai đoạn của tiến trình nghiên cứu khoa học, chuẩn bị
các thiết bị thí nghiệm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu,
xây dựng phiếu học tập, các công cụ đánh giá sự phát
triển NLKH của HS sau mỗi bài học [5]. Bên cạnh đó,
dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học đòi hỏi
GV phải am hiểu và khai thác hiệu quả các kĩ thuật dạy
học tích cực, phát huy khả năng của HS trong quá trình
giải quyết vấn đề [2].
3. Kết luận
Dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học nhằm giúp GV phát triển được các NLKH cho HS
theo định hướng dạy học phát triển năng lực người học
hiện nay. Thực tiễn dạy học cho thấy, khi triển khai dạy
học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học đã đề
xuất ở trên đã thu được kết quả khả quan. Các kết quả
thực nghiệm sư phạm sẽ được chúng tôi đề cập trong các
hướng nghiên cứu tiếp theo.

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

[7]
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