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TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ
DỰA TRÊN TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
Cao Thị Sông Hương - Trường Đại học Đồng Tháp
Ngày nhận bài: 02/05/2018; ngày sửa chữa: 20/05/2018; ngày duyệt đăng: 28/05/2018.
Abstract: Developing science research capacity for junior high school students in teaching natural
sciences is one of the goals of the new school curriculum. The article mentions the organization of
teaching physics in junior high school according to the process of scientific research in order to
form and develop scientific research capacity for students.
Keywords: teaching physics, students, process of scientific research.
1. Mở đầu
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hình
thành và phát triển năng lực cho học sinh (HS) là một
mục tiêu rất được chú trọng trong dạy học ở trường phổ
thông. Theo đó, HS không những được trang bị các khái
niệm và nội dung kiến thức, mà còn được học cách để có
thể tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên. Bài viết đề cập
việc tổ chức dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên
cứu khoa học ở trung học cơ sở.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu khoa học và tiến trình nghiên cứu
khoa học
2.1.1. Nghiên cứu khoa học
Có thể hiểu, năng lực nghiên cứu khoa học là các
phương pháp mà nhà khoa học sử dụng trong các nghiên
cứu của mình để tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện
tượng trong thế giới tự nhiên. Quá trình nghiên cứu khoa
học thường bao gồm một chuỗi các hành động, được sắp
xếp theo một trình tự xác định. Có nhiều cách phân chia
các bước của quá trình nghiên cứu khoa học, nhưng nhìn
chung gồm các bước cơ bản sau [1]: 1) Đặt câu hỏi;
2) Thu thập thông tin; 3) Đề xuất giả thuyết; 4) Kiểm tra
giả thuyết; 5) Phân tích kết quả; 6) Rút ra kết luận (củng
cố hay bác bỏ giả thuyết); 7) Báo cáo kết quả. Các hoạt
động dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
giúp HS có sự hiểu biết sâu rộng kiến thức khoa học,
đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tự lực
tìm tòi xây dựng kiến thức, làm nền tảng cho các em có
thể học tập hiệu quả ở các trường chuyên nghiệp hoặc
vận dụng vào thực tiễn.
2.1.2. Tiến trình nghiên cứu khoa học
Có thể hiểu, năng lực nghiên cứu khoa học là năng lực
thực hiện hiệu quả một quá trình nghiên cứu khoa học về
các sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên. Tiến trình
nghiên cứu khoa học trong dạy học các môn khoa học tự
nhiên gồm các hoạt động thành phần sau [2] (xem bảng 1):
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Bảng 1. Các hoạt động của tiến trình
nghiên cứu khoa học
Các hoạt
động
thành
phần
Quan sát

Phân loại

Đo lường

Suy luận

Dự đoán

Trao đổi
thông tin

Đề xuất
giả thuyết

Nội dung các hoạt động
Sử dụng các giác quan (thị giác, thính
giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) để thu
thập thông tin về các sự vật, hiện tượng
Sử dụng sự quan sát để phân nhóm các
sự vật, hiện tượng theo các đặc điểm
giống hoặc khác nhau
Sử dụng các con số và dụng cụ với các
đơn vị đo để định lượng sự quan sát, đo
lường, giúp quá trình quan sát được
chính xác hơn
Sử dụng kết quả của thí nghiệm đã thực
hiện hoặc dữ liệu thu thập trước đây để
giải thích các hiện tượng và rút ra kết
luận
Phán đoán những hiện tượng sẽ xảy ra
trong tương lai dựa trên kiến thức thu
được thông qua các thí nghiệm hoặc dữ
liệu thu thập được
Sử dụng từ ngữ hoặc các biểu tượng đồ
họa như: bảng, biểu đồ, đồ thị hoặc mô
hình để mô tả sự vận động, sự vật hoặc
sự kiện
Đưa ra phát biểu chung về mối quan hệ
giữa một biến điều chỉnh (biến độc lập)
và biến đáp ứng (biến phụ thuộc) để giải
thích các sự kiện hoặc kết quả quan sát
được. Phát biểu này có thể được kiểm tra
bằng thí nghiệm để xác định tính chính
xác của nó
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Thí
nghiệm
kiểm tra

Lập kế hoạch và tiến hành các thí
nghiệm hoạt động nhằm kiểm tra tính
đúng đắn của giả thuyết. Các hoạt động
này gồm: thu thập, phân tích và giải
thích dữ liệu, từ đó rút ra kết luận

Trong dạy học vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu
khoa học ở trung học cơ sở, HS cần được thực hành, trải
nghiệm các hoạt động của quá trình nghiên cứu khoa học.
Dưới đây, chúng tôi trình bày các loại hình nghiên cứu
do Joel I.Klein [2] đề xuất, hướng dẫn cho HS nghiên
cứu khoa học. Các loại hình nghiên cứu đề cập đến việc
tổ chức các hoạt động tìm tòi, khám phá tự nhiên dựa trên
tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực
nghiên cứu khoa học cho HS trong quá trình học tập.
2.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học các môn khoa
học tự nhiên
2.2.1. Nghiên cứu giải thích là loại hình nghiên cứu trong
đó, HS thiết kế các thí nghiệm nhằm tác động vào một
biến độc lập, từ đó xem xét sự đáp ứng của biến phụ
thuộc trên cơ sở cố định các biến không đổi. Ví dụ: HS
thiết kế thí nghiệm để nghiên cứu sự phụ thuộc của điện
trở (biến phụ thuộc) vào tiết diện dây dẫn (biến độc lập)
bằng cách thay đổi tiết diện dây dẫn, giữ nguyên các yếu
tố chiều dài và chất liệu làm dây dẫn (là các biến không
đổi). Các bước của tiến trình nghiên cứu có kiểm soát
gồm: 1) Xác định câu hỏi/vấn đề nghiên cứu; 2) Thu thập
thông tin; 3) Đề xuất giả thuyết; 4) Thiết kế phương án
thí nghiệm, trong đó xác định rõ yếu tố nào có thể thay
đổi, yếu tố nào cần giải thích; 5) Tiến hành thí nghiệm:
xác định các dụng cụ, vật liệu cần dùng, cách thức, thời
điểm và địa điểm thực hiện các phép đo, thu thập dữ liệu;
6) Phân tích dữ liệu thu thập được; 7) Rút ra kết luận trên
cơ sở dữ liệu thu thập được và giả thuyết đã đề xuất.
2.2.2. Nghiên cứu mô tả là loại hình nghiên cứu trong đó,
HS không tác động vào đối tượng nghiên cứu mà chỉ
đóng vai trò là người quan sát, ghi lại và phân tích kết
quả quan sát để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ: HS
nghiên cứu hiện tượng truyền nhiệt bằng hình thức dẫn
nhiệt để trả lời câu hỏi: “Quá trình truyền nhiệt trong
chất rắn diễn ra như thế nào, truyền trực tiếp hay truyền
từ phần này sang phần khác?”. Quá trình nghiên cứu mô
tả gồm các bước: 1) Xác định vấn đề/câu hỏi nghiên cứu;
2) Thu thập thông tin; 3) Đề xuất giả thuyết; 4) Lập kế
hoạch quan sát: xác định dữ liệu cần thu thập, phương
pháp thu thập dữ liệu, lập các bảng để thu thập dữ liệu;
5) Tiến hành quan sát: thu thập dữ liệu, mô tả dữ liệu
bằng nhiều hình thức như: bảng, đồ thị, biểu đồ; 6) Phân
tích dữ liệu; 7) Rút ra kết luận dựa trên các dữ liệu đã thu
thập và giả thuyết đã phát biểu.

2.2.2. Nghiên cứu giải pháp là nghiên cứu trong đó, HS
vận dụng kiến thức về các nguyên lí, định luật khoa học
để thiết kế và tạo ra sản phẩm đáp ứng một nhu cầu xác
định. Ví dụ: HS vận dụng kiến thức về hiện tượng cảm
ứng điện từ để thiết kế chuông báo động. Quá trình
nghiên cứu thiết kế gồm các bước cơ bản sau: 1) Xác
định nhu cầu; 2) Thu thập thông tin; 3) Xác định các tiêu
chí mà sản phẩm cần đáp ứng; 4) Phác thảo một vài thiết
kế khả thi cho sản phẩm, đánh giá, so sánh các thiết kế
về các mặt: thời gian, giá thành, các nguyên liệu cần thiết;
5) Chọn ra một thiết kế tối ưu, lập kế hoạch chi tiết để tạo
ra sản phẩm theo thiết kế đã chọn; 6) Thử nghiệm sản
phẩm thiết kế, thu thập dữ liệu; 7) Phân tích dữ liệu thu
thập được, xem xét, điều chỉnh thiết kế (nếu cần).
2.2.3. Nghiên cứu dự báo là loại hình nghiên cứu trong
đó, HS sử dụng bộ dữ liệu đã được thu thập để tìm tòi,
trả lời câu hỏi. Ví dụ: HS dựa trên các dữ liệu trong sách,
báo, internet,... để trả lời câu hỏi “Địa hình có ảnh hưởng
như thế nào đến tần suất xuất hiện của sét?”. Quá trình
nghiên cứu dự báo có thể trải qua các bước sau: 1) Xác
định vấn đề/câu hỏi; 2) Thu thập thông tin; 3) Đề xuất giả
thuyết; 4) Thiết kế kế hoạch nghiên cứu: xác định các dữ
liệu cần thu thập, nguồn dữ liệu cần tìm; 5) Tiến hành thu
thập dữ liệu: đánh giá tính chính xác của các nguồn dữ
liệu, mô tả dữ liệu dưới dạng bảng biểu, sơ đồ, đồ thị;
6) Phân tích dữ liệu dựa trên câu hỏi đã đặt ra và giả
thuyết đã biết; 7) Rút ra kết luận dựa trên các dữ liệu thu
thập và giả thuyết đã đề xuất.
GV cần khuyến khích HS trình bày kết quả nghiên
cứu dưới dạng báo cáo khoa học nhằm rèn luyện kĩ năng
viết và kĩ năng trao đổi thông tin khoa học của HS.
2.3. Tổ chức các hoạt động dạy học môn Vật lí dựa trên
tiến trình nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học
cơ sở
Năng lực chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt
động [2]. Do đó, để rèn luyện, hình thành và phát triển
năng lực nghiên cứu khoa học cho HS, cần tạo cơ hội cho
các em thực hiện các hoạt động học tập liên quan đến quá
trình nghiên cứu khoa học. GV cần tổ chức cho HS trải
nghiệm các loại hình nghiên cứu dựa trên tiến trình
nghiên cứu khoa học như: quan sát, phân loại, đo lường,
suy luận, dự đoán, trao đổi thông tin, đề xuất giả thuyết,
thí nghiệm. Với đặc thù của môn Vật lí ở trung học cơ sở,
giáo viên (GV) có thể tổ chức cho HS thực hiện cả 4 loại
hình nghiên cứu ở trên nhằm hình thành, phát triển năng
lực nghiên cứu khoa học cho các em. Dưới đây là một số
nhiệm vụ học tập cho HS trung học cơ sở trong quá trình
dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học
nhằm hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa
học cho các em.
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2.3.1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bay
hơi của chất lỏng (nghiên cứu giải thích)
Hoạt động dạy học được thiết lập theo 7 bước của loại
hình nghiên cứu giải thích, cụ thể như sau:
Bước 1. Xác định câu hỏi/vấn đề nghiên cứu: GV cho
HS xem đoạn clip ghi lại hình ảnh người sử dụng dùng
bạt để phủ, giữ ẩm cho cây trồng. Định hướng cho HS
thảo luận, đề xuất câu hỏi nghiên cứu: “Tốc độ bay hơi
của một chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào?”.
Bước 2. Thu thập thông tin: HS thảo luận trên cơ sở
các kiến thức và kinh nghiệm đã có nhằm đề xuất giả
thuyết cho vấn đề nghiên cứu.
Bước 3. Đưa ra giả thuyết: HS tự lực dưới sự định
hướng của GV nhằm: đề xuất giả thuyết “Nhiệt độ càng
cao, gió càng mạnh, diện tích mặt thoáng càng lớn thì
tốc độ bay hơi càng nhanh. Tốc độ bay hơi của các chất
lỏng khác nhau thì khác nhau”.
Bước 4. Thiết kế phương án thí nghiệm kiểm tra giả
thuyết: HS thảo luận nhóm, lần lượt thiết kế các thí
nghiệm nghiên cứu sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi của
chất lỏng vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng, tính
chất của chất lỏng.
Thí nghiệm 1: Thay đổi nhiệt độ của chất lỏng (xem
bảng 2).
Bảng 2. Thiết kế thí nghiệm 1
“Thay đổi nhiệt độ chất lỏng”
Biến độc lập: nhiệt độ; Biến phụ thuộc: tốc độ bay hơi
của chất lỏng
Các biến hằng: thể tích chất lỏng, diện tích mặt
thoáng, gió, tính chất của chất lỏng
Trên ngọn lửa
Nhiệt độ
Nhiệt độ phòng
(đèn cồn, nến)
Số lần lặp
lại thí
3
3
nghiệm
Thời gian
bay hơi
............................. ..............................
hoàn toàn
Thí nghiệm 2: Thay đổi diện tích mặt thoáng (xem
bảng 3).
Bảng 3. Thiết kế thí nghiệm 2
“Thay đổi diện tích mặt thoáng”
Biến độc lập: diện tích mặt thoáng; Biến phụ thuộc:
tốc độ bay hơi
Các biến hằng: thể tích chất lỏng, nhiệt độ, gió, tính
chất của chất lỏng
Diện tích
Nhỏ
Lớn
mặt thoáng

Số lần lặp
lại thí
nghiệm
Thời gian
bay hơi
hoàn toàn

3

3

..............................

..............................

Thí nghiệm 3: Thay đổi tốc độ gió (xem bảng 4).
Bảng 4. Thiết kế thí nghiệm 3 “Thay đổi tốc độ gió”
Biến độc lập: tốc độ gió; Biến phụ thuộc: Tốc độ bay
hơi
Biến hằng: thể tích chất lỏng, nhiệt độ, diện tích mặt
thoáng, tính chất của chất lỏng.
Tốc độ gió Ở điều kiện phòng Sử dụng quạt điện
Số lần lặp
lại thí
3
3
nghiệm
Thời gian
bay hơi
.............................. ..............................
hoàn toàn
Thí nghiệm 4: Thay đổi tính chất của chất lỏng (xem
bảng 5).
Bảng 5. Thiết kế thí nghiệm 4
“Thay đổi bản chất của chất lỏng”
Biến độc lập: bản chất chất lỏng; Biến phụ thuộc: tốc
độ bay hơi; Biến hằng: thể tích chất lỏng, nhiệt độ,
gió, diện tích mặt thoáng.
Bản chất
Nước
Rượu
Cồn y tế
chất lỏng
Số lần lặp
3
3
3
lại thí
nghiệm
Thời gian
.................. .................. .................
bay hơi
hoàn toàn
Bước 5. Tiến hành thí nghiệm:
- Xác định dụng cụ, vật liệu cần thiết: 2 đĩa nhỏ (hoặc
nắp hộp) bằng kim loại như nhau, 1 đĩa lớn (hoặc nắp
hộp) bằng kim loại, đèn cồn (hoặc nến); giá đun, quạt
điện; nước, rượu, cồn y tế, bơm tiêm.
- Xác định các bước tiến hành thí nghiệm 1 “Thay đổi
nhiệt độ của chất lỏng”:
+ Cho vào 2 đĩa nhỏ một thể tích nước như nhau.
+ Đĩa thứ nhất được giữ ở điều kiện bình thường, đĩa
thứ 2 được hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn (hoặc nến).
+ Quan sát tốc độ bay hơi của các đĩa và ghi kết quả
vào bảng 2. Lập lại thí nghiệm 3 lần.
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Tương tự, HS mô tả chi tiết các bước tiến hành các
thí nghiệm 2, 3 và 4.
- Bảng kết quả thí nghiệm:
Tốc độ
Tính chất
Nhiệt
Diện tích
bay
của
Gió
độ
mặt thoáng
hơi
chất lỏng
Nhanh Cao Mạnh
Lớn
Cồn y tế
Chậm Thấp Yếu
Nhỏ
Nước
Bước 6 và 7. Phân tích dữ liệu và rút ra kết luận: Dựa
vào kết quả thí nghiệm và giả thuyết đã đề xuất, HS tự
rút ra kết luận: Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc
vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng và tính chất của
chất lỏng. Nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh, diện tích
mặt thoáng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng nhanh.
Hoạt động học tập theo hướng tìm tòi nghiên cứu này
sẽ giúp HS phát triển các năng lực thành phần của năng
lực nghiên cứu khoa học: quan sát, đo lường, suy luận,
dự đoán, đề xuất giả thuyết, trao đổi thông tin, thí
nghiệm.
2.3.2. Khảo sát hiện tượng đối lưu trong chất khí (nghiên
cứu mô tả)
GV định hướng cho HS thực hiện các hoạt động học
tập theo trình tự các bước sau:
Bước 1. Xác định vấn đề/câu hỏi nghiên cứu: Dựa
vào kết quả nghiên cứu hiện tượng đối lưu trong chất
lỏng, GV định hướng cho HS đề xuất câu hỏi nghiên cứu
tiếp theo “Liệu hiện tượng đối lưu có xảy ra trong chất
khí không?”.
Bước 2. Thu thập thông tin: Dựa trên kiến thức và
kinh nghiệm đã có về hiện tượng đối lưu trong chất lỏng,
HS thảo luận nhóm đề xuất giả thuyết.
Bước 3. Đề xuất giả thuyết: Hiện tượng đối lưu cũng
xảy ra trong chất khí khi nó bị nung nóng. Vì khi bị nung
nóng, khối chất khí nở ra, thể tích tăng, nên khối lượng
riêng giảm và bị “nổi” lên trên, phần không khí lạnh gần
đó tràn vào, lấp chỗ trống của phần không khí nóng đã
nổi lên, khi đó sẽ xuất hiện dòng đối lưu.
Bước 4. Lập kế hoạch quan sát:
Biến độc lập

Không có
nguồn nhiệt

- Phác thảo sơ đồ thí nghiệm và xác định các bước
tiến hành thí nghiệm.
Bước 5. Tiến hành quan sát: HS tiến hành thí nghiệm,
quan sát và ghi kết quả vào vở thực hành (xem hình 1).
Không
Có nguồn
Biến
Có
có
nhiệt nhưng
độc lập
nguồn
nguồn nhiệt
ngăn dòng
nhiệt
đối lưu
Xuất hiện
Khói
một phần
hương
khói hương
Hiện tượng
Nến tắt
bay lên
bay xuống
trên
tràn vào
ngọn nến
Số lần
3
3
3
thí nghiệm

Có nguồn nhiệt

Số lần lặp lại
3
3
thí nghiệm
Biến phụ thuộc: Sự chuyển động của các dòng không
khí.
Các biến hằng: tình trạng gió, chỉ thị màu (ví dụ như
khói hương).
- Dụng cụ, vật liệu: nến, que hương, vỏ chai nhựa (loại
0,5 lít hoặc 1,5 lít); dao, kéo, băng dính, đĩa đựng nước.
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Bước 6. Phân tích dữ liệu. HS thảo luận nhóm, phân
tích kết quả quan sát được:
- Chuyển động của dòng khói hương cho thấy, có
dòng đối lưu trong chất khí: “Dòng không khí bị đốt nóng
đi lên, dòng không khí lạnh đi xuống”.
- Ngọn nến tắt khi bị bịt kín phần không gian phía
dưới ngọn nến chứng tỏ rằng: khi bị nung nóng, không
khí nở ra, khối lượng riêng giảm và nổi lên phía trên,
nhưng không có dòng đối lưu làm cho không khí lạnh
không đi vào không gian xung quanh ngọn nến, do đó
thiếu oxy và ngọn nến tự tắt.
Bước 7. Rút ra kết luận: Trên cơ sở phân tích các dữ
liệu quan sát được và giả thuyết đã đề xuất, HS rút ra kết
luận: “Hiện tượng đối lưu cũng xảy ra trong chất khí
đúng như giả thuyết đã đề xuất. Đối lưu trong chất khí là
hình thức truyền nhiệt được tạo ra do sự dịch chuyển của
các dòng phân tử khí”.
2.3.3. Thiết kế cân dựa trên kiến thức về đòn bẩy (nghiên
cứu giải pháp)
Sau khi HS nghiên cứu quy tắc của đòn bẩy, GV yêu
cầu HS vận dụng quy tắc đòn bẩy để tạo ra những chiếc
cân có thể vận hành và sử dụng được.
Bước 1: Xác định nhu cầu. Dựa trên yêu cầu của GV,
HS xác định nhiệm vụ cần thực hiện là thiết kế một chiếc
cân dựa trên quy tắc đòn bẩy.
Bước 2: Thu thập thông tin. Dựa trên kiến thức về
đòn bẩy và kinh nghiệm đã có, HS thảo luận nhóm về sự
cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cân đòn bẩy. Từ đó,
đặt ra các tiêu chí cần đạt được.
Bước 3. Xác định các tiêu chí của sản phẩm: HS đưa
ra các tiêu chí về: độ chia nhỏ nhất và giới hạn đo của
cân, sự hoạt động ổn định của cân, các vật liệu cần thiết,
giá thành và thời gian hoàn thành sản phẩm.
Bước 4. Phác thảo các thiết kế khả thi cho sản phẩm:
HS phác thảo một số sơ đồ cấu tạo của cân có thể hoạt
động được dựa trên quy tắc đòn bẩy (xem hình 2).

Hình 2. Phác thảo về cân đòn bẩy của một HS
Bước 5. Chọn ra 1 thiết kế tối ưu, lập kế hoạch chi
tiết cho thiết kế tối ưu: Thảo luận nhóm để chọn ra một
phác thảo tối ưu nhất trong số các phác thảo đã phác họa,
lên kế hoạch chế tạo cân (vẽ sơ đồ cấu tạo chi tiết, xác
định dụng cụ vật liệu cần thiết, cách thực hiện), tìm kiếm
dụng cụ vật liệu và thiết kế cân.

Bước 6. Thử nghiệm sản phẩm, thu thập dữ liệu: HS
vận hành thử chiếc cân đã thiết kế, đánh giá chất lượng
của thang đo, sự ổn định của các phép cân, tính thẩm mĩ,
tiện ích,...
Bước 7. Phân tích dữ liệu, điều chỉnh thiết kế: Dựa
trên các dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành thử, HS
điều chỉnh, hoàn thiện chiếc cân.
2.3.4. Nghiên cứu sự nở vì nhiệt của các chất khí khác
nhau (nghiên cứu dự báo)
Sau khi HS thực hiện các thí nghiệm, khảo sát và rút
ra được kết luận “Không khí nở ra khi nóng lên và co lại
khi lạnh đi”, GV yêu cầu HS nghiên cứu xem các chất
khí khác nhau có nở vì nhiệt khác nhau hay không. Ở
điều kiện ở trường phổ thông, do không có các chất khí
ở dạng nguyên chất nên không thực hiện được thí nghiệm
khảo sát sự nở vì nhiệt của các chất khí. Do đó, để thực
hiện nhiệm vụ này, HS cần tìm kiếm các dữ liệu thực
nghiệm để rút ra kết luận, nghĩa là HS thực hiện loại
nghiên cứu dự báo.
Bước 1. Xác định vấn đề/câu hỏi nghiên cứu: Các
chất khí khác nhau nở vì nhiệt như thế nào?
Bước 2. Thu thập thông tin: Dựa trên kiến thức về sự
nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng, HS thảo luận câu
hỏi nghiên cứu để đưa ra giả thuyết.
Bước 3. Đề xuất một giả thuyết: HS đề xuất giả thuyết
“Các chất khí khác nhau có sự dãn nở vì nhiệt khác nhau”.
Bước 4. Thiết kế kế hoạch nghiên cứu: HS thảo luận
nhóm, xác định các nguồn tài nguyên cần tìm (sách, báo,
internet,...), các từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) để có
thể tìm kiếm thông tin về sự nở vì nhiệt của chất khí trên
internet.
Bước 5. Tiến hành thu thập dữ liệu: HS tiến hành tìm
kiếm dữ liệu về sự dãn nở vì nhiệt của các chất khí từ
nhiều nguồn khác nhau, đánh giá độ tin cậy và thu thập
dữ liệu.
Bước 6. Phân tích dữ liệu: Dựa trên các dữ liệu thu
thập được trong sách, báo, mạng internet, đối chiếu với
giả thuyết để rút ra kết luận.
Bước 7. Rút ra kết luận: Trên cơ sở phân tích các dữ
liệu thu thập được, HS xác nhận rằng giả thuyết đề xuất
ban đầu là không phù hợp với thực tế, sau đó rút ra kết luận
“Các chất khí khác nhau đều dãn nở vì nhiệt như nhau”.
Hoạt động học tập của HS thông qua 04 loại hình
nghiên cứu chính là sự kết nối giữa lí thuyết với thực hành,
tư duy và hành động, giúp HS không những hiểu sâu kiến
thức, mà còn thực hiện thành công các hoạt động tìm tòi,
xây dựng kiến thức mới, phát triển tư duy sáng tạo.
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vi ứng xử hay những mục đích, lí tưởng trong học tập và
tu dưỡng đạo đức khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ngoài ra, trách nhiệm của SV còn được thể hiện trong
thái độ học tập.
3. Kết luận
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội xuất hiện khá
sớm trong lịch sử loài người, cùng với những quy luật,
phạm trù của mình, đạo đức đã góp phần không nhỏ vào
việc nâng cao đời sống tinh thần cho con người. Không
chỉ vậy, đạo đức còn là nhân tố quan trọng góp phần phát
triển xã hội thông qua những phương thức cơ bản nhằm
điều chỉnh hành vi của con người. Để sự phát triển đất
nước được bền vững, vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ
trẻ, nhất là SV lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trông
đó, “nghĩa vụ” là phạm trù trung tâm, với tư cách là một
phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống
mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, hay
chính là đạo đức của mỗi con người trong xã hội. Thực
hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không
thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này
có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với SV, lớp thanh niên trí
thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước.
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TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ...
(Tiếp theo trang 187)
3. Kết luận
Theo chúng tôi, năng lực nghiên cứu khoa học chỉ có
thể được hình thành và phát triển trong quá trình người
học thực hành, trải nghiệm các hoạt động học dựa trên
tiến trình nghiên cứu khoa học. Vì vậy, trong quá trình
dạy học Vật lí, GV cần định hướng cho HS thực hiện các
loại hình nghiên cứu dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học nhằm hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu
cho các em. Bên cạnh đó, việc trải nghiệm các loại hình
nghiên cứu trong học tập còn góp phần hình thành và
phát triển cho HS các kĩ năng cơ bản như: làm việc theo
nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lí thời gian,...;
đồng thời khơi gợi hứng thú học tập cho các em.
Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài mã số SPD
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