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Abstract: Discovery competence is one of important competencies that help learner experience
and study information in order to give conclusion about a problem. The paper presents concept of
discovery competence; skills of discovery competence; procedures to develop discovery
competence as well as application of discovery learning in teaching module “Microbial biology”
(Biology 10) to develop discovery competence of students.
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1. Mở đầu
Khoa học và công nghệ đang ngày càng phát triển
nhanh chóng, lượng thông tin và tri thức mà con người
khám phá được trong lịch sử cũng trở nên ngày một
nhiều. Bởi vậy, việc hình thành cho con người năng lực
khám phá tự nhiên để luôn chủ động trong mọi tình
huống học tập đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết.
Nội dung “Sinh học Vi sinh vật (VSV)” (Sinh học
10) chứa nhiều kiến thức khoa học có thể chứng minh
thông qua các thí nghiệm, dự án học tập... Đó là điều kiện
thuận lợi để rèn luyện và phát triển năng lực khám phá
(NLKP) cho học sinh (HS).
Có nhiều biện pháp để rèn luyện và phát triển NLKP.
Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, chúng tôi vận dụng
phương pháp dạy học khám phá để tổ chức dạy học phần
“Sinh học VSV” (Sinh học 10) nhằm phát triển NLKP
cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Khái niệm “khám phá”
Theo Từ điển Anh-Anh-Việt, thuật ngữ discovery
có nghĩa là lần đầu tiên tìm ra, phát hiện ra một nơi nào
đó hoặc một đối tượng nào đó [1; tr 585].
Theo Từ điển Tiếng Việt, “khám phá là tìm ra, phát
hiện ra cái còn ẩn giấu, cái bí mật” [2; tr 632].
Trong nghiên cứu khoa học, hoạt động khám phá đề
cập đến các phương thức khác nhau mà các nhà khoa học
nghiên cứu về thế giới tự nhiên, đề xuất các giải thích dựa
trên bằng chứng thu được từ các nghiên cứu của họ.
Trong học tập, tìm tòi - khám phá đề cập đến các hoạt
động của người học dần phát triển vốn kiến thức và hiểu
biết về các vấn đề khoa học, đồng thời hiểu được cách
thức mà các nhà khoa học đã tìm ra tri thức đó [3].
Từ các định nghĩa về khám phá nêu trên, chúng tôi
cho rằng: Tìm tòi- khám phá là hoạt động chủ động, tích

cực của người học; dựa trên các kiến thức đã biết, người
học tự đặt ra các câu hỏi, thu thập, điều tra, phân tích dữ
liệu nhằm tìm ra kiến thức mới.
2.1.2. Khái niệm “năng lực khám phá”
Theo Nguyễn Văn Hiến (2012), NLKP của HS là tổ
hợp những đặc điểm tâm lí cá nhân đáp ứng được yêu
cầu của hoạt động khám phá trong học tập, nghiên cứu,
hướng tới kết quả tư duy mới mẻ, độc đáo và có giá trị
đối với bản thân [4; tr 12].
Như vậy, NLKP của HS bao gồm tất cả những kiến
thức, kĩ năng, thái độ, động cơ... để HS thực hiện các hoạt
động học tập, nghiên cứu một cách chủ động nhằm tìm
ra tri thức mới và có ý nghĩa cho bản thân.
2.1.3. Các kĩ năng thành tố của năng lực khám phá
Theo nghiên cứu, chúng tôi xác định NLKP gồm 6 kĩ
năng chính:
- Kĩ năng xác định thông tin chứa tri thức;
- Kĩ năng phán đoán, suy luận;
- Kĩ năng xây dựng kế hoạch khám phá;
- Kĩ năng thu thập thông tin;
- Kĩ năng xử lí thông tin và đưa ra kết luận;
- Kĩ năng mở rộng vấn đề khám phá [5].
2.2. Quy trình phát triển năng lực khám phá cho học sinh
Theo chúng tôi, quá trình phát triển NLKP gồm 3 giai
đoạn:
 Giai đoạn 1: Lập kế hoạch phát triển NLKP
- Giáo viên (GV) nghiên cứu cơ sở lí luận về NLKP,
xác định được cấu trúc của NLKP.
- Xác định đối tượng cần rèn luyện NLKP, đơn vị
kiến thức sử dụng để rèn luyện NLKP.
- Xây dựng quy trình rèn luyện NLKP: Bước 1: GV
giới thiệu khái quát về NLKP; Bước 2: Hướng dẫn HS trải
nghiệm hoạt động hình thành NLKP; Bước 3: HS rút ra
quy trình hình thành NLKP từ trải nghiệm; Bước 4: HS
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tiếp tục rèn luyện theo quy trình hình thành NLKP; Bước
+ GV cần đưa ra yêu cầu sản phẩm hoạt động: Trả lời
5: Đánh giá quá trình rèn luyện NLKP và điều chỉnh.
các câu hỏi; lập dàn ý; vẽ sơ đồ; hoàn thành thông tin vào
- Thiết kế công cụ/phương tiện để rèn luyện NLKP. bảng; làm bài báo cáo PowerPoint hoặc bài thuyết trình...
- Bước 4: Giải thích dựa vào các bằng chứng thu thập
- Xây dựng các tiêu chí và bộ công cụ đánh giá
được liên quan đến đối tượng
NLKP.
HS tạo nên các cách giải thích sau khi nghiên cứu
 Giai đoạn 2: Sử dụng các phương pháp dạy học
nguồn
tư liệu. Với các nội dung khó, GV hướng dẫn HS
(PPDH), phương tiện, hình thức tổ chức dạy học để hình
tự
đưa
ra cách giải thích dựa vào một số câu hỏi gợi ý:
thành và phát triển NLKP.
+ Em nhận xét chúng có điểm gì khác biệt?
 Giai đoạn 3: Đánh giá quá trình phát triển NLKP
và điều chỉnh [3].
+ Sự khác nhau cơ bản giữa các quá trình này/ hình
2.3. Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong thức này là gì?
phần “Sinh học Vi sinh vật” để phát triển năng lực
+ Tại sao trong điều kiện này xảy ra hiện tượng...
khám phá cho học sinh
nhưng trong điều kiện này lại không?
2.3.1. Quy trình dạy học khám phá
- Bước 5: HS đối chiếu, kết nối với kiến thức khoa học
Dựa trên các quy trình vốn đã có một số đề tài áp để nhận thức ra đối tượng
dụng, chúng tôi xây dựng quy trình DHKP gồm 7 bước
HS kiểm tra lại từ các nguồn tài liệu khác, kết nối
như sau:
chúng và cách giải thích của mình về đối tượng.
- Bước 1: Tạo ra sự chú ý về đối tượng nghiên cứu
- Bước 6: Vận dụng kiến thức vào trường hợp cụ thể
Mục đích là thu hút sự quan tâm của HS, GV có thể
HS vận dụng giá trị kiến thức học được, cùng với các
tổ chức bằng một số hoạt động sau: + Đưa ra những con kiến thức có liên quan khác để giải quyết những tình
số, hình ảnh thú vị có liên quan đến VSV; + Xuất phát từ huống tương tự hoặc tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa đối
một hiện tượng trong thực tiễn mà HS đã trải nghiệm; với bản thân, gia đình và cộng đồng.
+ Xem đoạn video về tầm quan trọng của VSV trong đời
- Bước 7: Đánh giá
sống; + Giới thiệu một thí nghiệm có kết quả nhưng chưa
Sử dụng công cụ đánh giá để xác định được những
có lời giải thích để HS phân tích, đưa ra các nhận định
kiến
thức, kĩ năng, thái độ HS đã đạt được qua hoạt động
hoặc trải nghiệm để làm rõ vấn đề.
khám
phá, đồng thời HS cũng tự đánh giá được quá trình
- Bước 2: Xác định câu hỏi định hướng nghiên cứu
học
tập
của bản thân. Qua mỗi hoạt động khám phá, HS
về đối tượng
tự hoàn thiện dần các bước trong quy trình học tập khám
Câu hỏi định hướng có thể ở nhiều mức, GV cần linh
phá và vận dụng ngày càng thành thạo.
hoạt để điều chỉnh phù hợp với HS.
Bên cạnh đó, GV khuyến khích HS đặt ra thêm các câu
Mức 1: GV cung cấp thông tin, đặt câu hỏi định
hỏi mở rộng, có liên quan đến chủ đề để HS tiếp tục mở
hướng nghiên cứu đối tượng.
rộng phạm vi khám phá trên các đối tượng khác [3].
Mức 2: HS làm rõ hơn câu hỏi được cung cấp bởi GV
2.3.2. Ví dụ minh họa quy trình dạy học khám phá
hoặc các nguồn tài liệu khác.
Bài thực hành: Quan sát một số VSV
Mức 3: GV đưa ra một số câu hỏi định hướng, HS lựa
1) Chuẩn bị: Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị mẫu
chọn trong số các câu hỏi có sẵn, từ đó họ có thể đề xuất
vật
trước giờ học.
các câu hỏi mới.
Nhóm 1, 2, 3, 4: Chuẩn bị mẫu vật nấm mốc trên
Mức 4: HS tự nêu ra câu hỏi định hướng, giả thuyết
miếng bánh mì.
khoa học, ý tưởng nghiên cứu.
Nhóm 5, 6, 7, 8: Chuẩn bị mẫu động vật nguyên sinh
- Bước 3: Tìm kiếm các bằng chứng để trả lời câu hỏi
(protozoa)
trong ruộng lúa.
+ GV chỉ dẫn HS tới nguồn tư liệu (nếu cần): Các em
2) Tổ chức hoạt động khám phá trên lớp [6; tr 153mở trang website này, xem hình ảnh này, xem đoạn
156].
video này, đọc đoạn văn bản này...
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động khởi động
Bước 1: Tạo ra sự chú ý
- HS kể ra một số VSV mà các em đã biết qua sưu tầm,
GV đặt ra một số câu hỏi:
trải nghiệm.
- Hãy kể ra một số VSV mà em biết?
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- Nấm mốc, động vật nguyên sinh thường có nhiều ở
đâu? Em đã từng nhìn thấy hình ảnh của vi khuẩn, nấm
mốc hay động vật nguyên sinh nào chưa? Tầm quan
trọng của chúng đối với con người là gì?
- Trên cơ thể con người có VSV không? Em có muốn
quan sát thấy hình ảnh của chúng không?
Bước 2: Câu hỏi định hướng nghiên cứu
GV đặt ra các câu hỏi yêu cầu:
(1) Làm tiêu bản với mẫu vật: Nấm mốc, động vật
nguyên sinh, vi khuẩn trong khoang miệng
(2) Cách làm tiêu bản như thế nào?
(3) Quan sát tiêu bản trên kính hiển vi như thế nào?
(4) Vẽ sơ đồ hình dạng của các VSV?
Thời gian hoàn thành: 25 phút.
Từ đó HS xây dựng kế hoạch về quy trình thực hành
làm tiêu bản quan sát VSV.
Bước 3: Tìm kiếm các bằng chứng trả lời câu hỏi
GV theo dõi, cố vấn cho HS về quy trình thí nghiệm.

- HS kể ra một số tầm quan trọng của nấm mốc, động
vật nguyên sinh: Lên men thực phẩm; thức ăn cho tôm,
cá trong nước; gây bệnh ở người và động vật...
- HS nêu được VSV có thể sống ở khoang miệng, trong
đường tiêu hóa, cơ quan hô hấp, cơ quan sinh dục, trên
da của con người...

- HS cùng nhau đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và
xây dựng quy trình thực hành.
- Xác định kết quả sản phẩm đạt được của nhóm.

HS nghiên cứu Sách giáo khoa, trao đổi với bạn về quy
trình thí nghiệm.
- HS rút ra quy trình thực hành quan sát VSV:
+ Nhỏ giọt nước có mẫu vật lên phiến kính.
+ Dàn mỏng dịch.
Bước 4: Giải thích dựa vào các bằng chứng thu thập + Hong khô tự nhiên.
được
+ Đặt miếng giấy lọc lên tiêu bản, nhỏ 1 giọt thuốc
GV quan sát, cố vấn cho HS trong quá trình thực hiện nhuộm lên miếng giấy.
các thao tác thực hành.
+ Rửa nhẹ tiêu bản, lên kính quan sát, lúc đầu quan sát
ở vật kính x10 → x40.
- HS trực tiếp thực hiện các thao tác theo quy trình thực
hành đã xây dựng.
- HS so sánh, đối chiếu với một số quy trình khác để tạo
ra sự kết nối kiến thức khoa học.
Bước 5: Đối chiếu, kết nối với kiến thức khoa học
- Sự khác nhau về các bước trong quy trình tùy vào mục
- GV chiếu hình ảnh một số quy trình khác: Làm tiêu
đích quan sát:
bản tạm thời có nhuộm màu, làm tiêu bản cố định
+ Vẫn để VSV còn sống → Tiêu bản tạm thời, dùng
(nhuộm đơn, nhuộm kép).
thuốc nhuộm ít độc với VSV (xanh metylen).
GV đặt ra các câu hỏi cho HS:
+ Làm chết VSV → Tiêu bản cố định (hơ nóng hoặc xử
- Quy trình này giống và khác với quy trình thực hành
lí VSV bằng hóa chất).
của em ở điểm gì?
Nhuộm đơn: Chỉ dùng 1 loại thuốc nhuộm → để quan
- Các cách làm tiêu bản trên đây nhằm mục đích quan
sát hình dạng tế bào.
sát những đặc điểm gì ở VSV?
Nhuộm kép: Dùng 2 hay nhiều loại thuốc nhuộm → để
quan sát hình dạng, các thành phần cấu tạo tế bào VSV.
Hoạt động luyện tập/vận dụng
Bước 6: Vận dụng kiến thức vào trường hợp cụ thể
GV nêu ra các câu hỏi, bài tập vận dụng:
HS hoàn thiện báo cáo thực hành theo từng vấn đề cụ
(1)Khi làm tiêu bản quan sát các VSV, ta thường dễ thể, gồm:
phát hiện thấy các VSV nhân sơ hay VSV nhân thực?
- Sơ đồ hình dạng các VSV.
Vì sao?
- Trả lời câu hỏi, bài tập GV đưa ra.
(2) Tầm quan trọng của nấm mốc, động vật nguyên
sinh, vi khuẩn trong khoang miệng?
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(3) Tại sao trẻ em không nên ăn kẹo, đồ ngọt trước khi
đi ngủ?
(4) Tại sao nên rửa tay sạch trước khi ăn hoặc sau khi
tiếp xúc với nguồn VSV?
Bước 7: Đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm.
- GV chiếu hình ảnh một số VSV (nấm mốc, động vật
nguyên sinh trong ruộng lúa, vi khuẩn khoang miệng)
làm cơ sở cho HS đối chiếu với sơ đồ hình dạng VSV
trên kính hiển vi mà họ đã vẽ được.
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá lẫn
nhau.
Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
GV gợi ý HS đặt ra một số câu hỏi để mở rộng kiến
thức bài học: - Nấm mốc có những loại nào, loại nấm
mốc nào được con người phát hiện giúp cứu chữa được
rất nhiều người mắc bệnh?; - Loại thực phẩm nào vẫn ăn
được khi bị mốc? Tại sao có thể ăn được chúng mà vẫn
an toàn cho sức khỏe?; - Các vi khuẩn sống trong khoang
miệng chủ yếu là loại nào? Những nguyên nhân nào dẫn
đến sâu răng?

- HS các nhóm báo cáo sản phẩm trước lớp.
- HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình: Có đạt được
các yêu cầu do GV đưa ra không, vì sao kết quả chưa
đạt yêu cầu, từ đó HS tự rút kinh nghiệm.
- HS giữa các nhóm đánh giá chéo sản phẩm, nhận xét,
góp ý cho nhóm bạn.
2.4. Thiết kế tiêu chí và công cụ đánh giá năng lực
khám phá của học sinh trong dạy học phần “Sinh học
Vi sinh vật” (Sinh học 10)
2.4.1. Tiêu chí đánh giá năng lực khám phá
Chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng các mức độ đạt
được đối với từng kĩ năng của NLKP. Với mỗi kĩ năng
thành tố chia thành 3 mức độ từ thấp đến cao, tương ứng
là mức 1→ mức 2 → mức 3, được thể hiện thông qua
bảng 1.

Bảng 1. Tiêu chí đánh giá mức độ đạt được từng kĩ năng của NLKP
Các kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Xác định
thông tin
chứa tri thức

Phát hiện thông tin trong vấn
đề nêu ra nhưng chưa biết
cách làm rõ thông tin cần
khám phá.

Phát hiện được thông tin, đã
đặt ra một số câu hỏi nghi vấn
nhưng chưa xác định đầy đủ
thông tin cần khám phá.

Tự đặt ra được các câu hỏi
nghi vấn về vấn đề đưa ra, xác
định được các thông tin cần
khám phá.

Phán đoán,
suy luận

Đưa ra các dự đoán mơ hồ,
không chắc chắn.

Đưa ra được dự đoán phù hợp
nhưng suy luận chưa đầy đủ
về cơ sở khoa học.

Suy luận có căn cứ, có cơ sở
khoa học, từ đó đưa ra dự
đoán phù hợp về kết quả.

Xây dựng
kế hoạch
khám phá

Chưa biết cách xác định
phương pháp, phương tiện,
quy trình khám phá mà phải
cần sự hướng dẫn của GV.

Xác định được phương pháp,
phương tiện, quy trình khám
phá nhưng cần sự góp ý bổ
sung của GV.

Chủ động trong việc lựa chọn
các phương pháp, phương
tiện khám phá, xây dựng bản
kế hoạch chi tiết về quy trình
khám phá

Nguồn thông tin mới chỉ có từ
sách giáo khoa.

Thu thập được nhiều nguồn
thông tin khác nhau nhưng
chưa biết chọn lọc thông tin
chứa nội dung phù hợp với
vấn đề cần khám phá.

Biết cách lựa chọn các nguồn
thông tin chứa nội dung tri
thức khoa học, đầy đủ, rõ ràng
và có độ tin cậy cao.

Thông tin được phân tích, giải
thích sơ sài,
kết luận đưa ra mang tính liệt
kê, chưa đầy đủ về tri thức
khám phá.

Nêu được các kết luận về tri
thức khám phá tuy nhiên sự
phân tích, giải thích và liên
kết thông tin còn chưa chặt
chẽ.

Có khả năng liên kết thông tin
một cách logic, chặt chẽ; phân
tích và giải thích về vấn đề, từ
đó đưa ra kết luận về tri thức
khám phá.

Thu thập
thông tin

Xử lí thông tin
và đưa ra
kết luận
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Mở rộng
vấn đề
khám phá

Chưa hình thành các ý tưởng
mới để mở rộng vấn đề khám
phá.

Biết vận dụng tri thức mới
trong các bối cảnh tương tự,
tuy nhiên chưa tự đặt ra được
nhiều câu hỏi xung quanh vấn
đề khám phá.

2.4.2. Công cụ đánh giá năng lực khám phá
Dựa vào bảng tiêu chí đánh giá từng kĩ năng của
NLKP, chúng tôi xây dựng các phiếu quan sát phù hợp
với mỗi dạng hoạt động học tập để đo mức độ đạt được
của HS (Phiếu quan sát hoạt động thực hành, làm dự án
học tập..); đồng thời sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để
đo được tối đa các kĩ năng của NLKP [3].
Một số câu hỏi, bài tập theo hướng hình thành, phát
triển NLKP và đánh giá hiệu quả lĩnh hội tri thức về khoa
học VSV cụ thể như sau [7; tr 15]:
Bài tập 1: Hiện nay, người ta đã xác định được
khoảng 100.000 loài VSV thuộc các nhóm khác nhau,
chúng phân bố rộng trong tự nhiên với các yếu tố sinh
thái đa dạng. Theo em, sự tồn tại trong các điều kiện sinh
thái đa dạng đó dẫn đến kết quả gì về kiểu dinh dưỡng và
chuyển hóa vật chất của chúng?
1. Em hãy nêu nhiệm vụ cần thực hiện?
2. Em hãy đưa ra các suy luận, dự đoán về vấn đề
nghiên cứu?
3. Em hãy nêu các bước cần làm để hoàn thành nhiệm
vụ trên?
4. Em sẽ tìm kiếm thông tin như thế nào để giải quyết
nhiệm vụ?
5. Cần trình bày những vấn đề gì trong bài báo cáo?
6. Có thể đặt ra những câu hỏi gì xung quanh vấn đề
em vừa tìm hiểu?
Bài tập 2: Những con bò sau một thời gian dài chữa
bệnh bằng thuốc kháng sinh được vắt lấy sữa, người ta
muốn kiểm tra hàm lượng tryptophan trong sữa sau đó
sử dụng loại sữa đó để làm sữa chua. Em hãy cho biết, có
thể kiểm tra hàm lượng tryptophan trong sữa bằng cách
nào ? Loại sữa đó có nên dùng để làm sữa chua?
1. Em hãy nêu những nhiệm vụ cần thực hiện?
2. Em hãy đưa ra các suy luận, dự đoán về vấn đề
nghiên cứu?
3. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu?
4. Em sẽ tìm kiếm thông tin như thế nào để giải quyết
nhiệm vụ?
5. Em làm thế nào để chứng minh lập luận của mình?
6. Em có thể đặt ra những câu hỏi gì xung quanh vấn
đề trên?

Đặt tri thức khám phá trong
các bối cảnh khác nhau, từ đó
tiếp tục đặt ra các câu hỏi nghi
vấn về những vấn đề còn chưa
được giải đáp.

Bài tập 3: Lên men êtilic là gì? Để xảy ra quá trình
lên men êtilic cần có những điều kiện gì? Em hãy thiết
kế một thí nghiệm để chứng minh điều kiện xảy ra quá
trình lên men êtilic?
1. Em hãy nêu nhiệm vụ cần thực hiện?
2. Em hãy đưa ra các suy luận, dự đoán về kết quả thí
nghiệm?
3. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu về thí nghiệm trên?
4. Em sẽ tìm kiếm những nguyên liệu/ dụng cụ/ mẫu
vật gì để tiến hành thí nghiệm?
5. Em làm thế nào để chứng minh kết quả thí nghiệm
của mình?
6. Có thể đặt ra những câu hỏi gì xung quanh thí
nghiệm trên?
Bài tập 4: Nuôi cấy vi khuẩn uốn ván trong ống
nghiệm chứa 10ml nước thịt với thời gian 15 ngày ở nhiệt
độ 30-35oC, sau đó đun nóng đến 80oC trong thời gian
15 phút. Nuôi cấy dịch này trên đĩa thạch thì vẫn thấy có
vi khuẩn uốn ván xuất hiện. Giải thích nào sau đây có cơ
sở khoa học phù hợp với kết quả thí nghiệm trên?
A. Vi khuẩn uốn ván là vi khuẩn ưa nhiệt.
B. Ở điều kiện bất lợi vi khuẩn có thể hình thành cấu
trúc nội bào tử.
C. Nhiệt độ 80oC chưa đủ để gây ức chế vi khuẩn uốn
ván.
D. Vi khuẩn này bị đột biến nên có thể thích nghi
được với điều kiện nhiệt độ cao hơn so với vi khuẩn bình
thường.
Bài tập 5: Trong những việc làm sau, việc nào em
nên làm? Hãy giải thích dựa trên cơ sở khoa học?
A. Ăn các loại thực phẩm lên men (sữa chua, dưa
muối chua...).
B. Mặc quần bò dài khi chơi thể thao.
C. Rửa vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày bằng xà
phòng lifebouy.
D. Phơi quần áo ấm, chăn, đệm dưới nắng to trước
khi cất vào tủ.
D. Ngâm rau sống trong dung dịch cloramin B.
E. Sử dụng trực tiếp thức ăn trong tủ lạnh mà không
cần đun lại.
Bài tập 6: Đánh dấu X vào lựa chọn đúng/sai trong
các phát biểu sau đây.
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Kết quả trên cho thấy, qua ba giai đoạn thực nghiệm, số
HS đạt mức 1 đối với từng kĩ năng có xu hướng giảm từ
giai đoạn 1 đến giai đoạn 3; số HS đạt mức 3 tăng lên. Điều
đó chứng tỏ quá trình rèn luyện NLKP có tính khả thi, HS
qua quá trình rèn luyện càng đạt tới mức độ cao hơn.
Để xác định mức độ khác biệt về kết quả số liệu giữa
ba giai đoạn thực nghiệm, chúng tôi sử dụng cách phân
tích phương sai một yếu tố (One way anova) trong phần
mềm SPSS. Kết quả số liệu được phản ánh qua bảng 2
(trang bên).
Các chữ cái a,b,c thể hiện sự khác biệt giữa các cặp
giá trị trung bình, có ý nghĩa về mặt thống kê. Qua đó có
thể kết luận, sự tác động qua 3 lần thực nghiệm đã tạo ra
chuyển biến rõ rệt về mức độ phát triển NLKP của HS.
Chúng tôi cũng thực hiện ba bài kiểm tra 15 phút qua
mỗi giai đoạn thực nghiệm để đánh giá hiệu quả lĩnh hội
kiến thức nhằm xác định mối liên quan giữa phát triển
NLKP với khả năng tiếp thu tri thức khoa học VSV. Số
liệu thu được thể hiện qua biểu đồ 2 (trang bên).
Kết quả trên cho thấy, điểm trung bình của HS qua
các bài kiểm tra có xu hướng tăng. Bài kiểm tra 1 có điểm
3 nhiều nhất → bài kiểm tra 2 có điểm 5 nhiều nhất →
bài kiểm tra 3 có điểm 7 trở lên nhiều nhất.
2.5.2. Kết quả nghiên cứu định tính
Sử dụng phiếu hỏi kết hợp với những quan sát của
GV để tìm hiểu về mặt thái độ, hành vi của HS trong quá
trình học tập chúng tôi thu được như sau:
- Tất cả các em đều hứng thú với những hoạt động
học tập khám phá do GV tổ chức. Thông qua đó, các em
thấy kiến thức khoa học trở nên gần gũi với thực tiễn,
hiệu quả tiếp thu bài học cũng tốt hơn.
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Phát biểu
Đúng Sai
1. Pha lũy thừa của các VSV sống
trong tự nhiên thường chỉ kéo dài
khoảng vài thế hệ.
2. Xà phòng cũng là một chất dùng
để khử trùng.
3. Để sản xuất sinh khối VSV thường
sử dụng hình thức nuôi cấy liên tục.
4. Lên men là quá trình chuyển hóa
vật chất, năng lượng rất có ý nghĩa
đối với VSV.
5. Ăn thực phẩm nhiễm khuẩn có thể
bị ngộ độc nhưng ăn thực phẩm lên
men thì an toàn.
2.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 118 HS thuộc
3 lớp: 10A3, 10A4, 10A5 tại Trường Hữu Nghị 80, thị
xã Sơn Tây, Hà Nội, trong thời gian từ ngày 01/03/2018
đến ngày 30/03/2018 với 3 chủ đề của phần “Sinh học
VSV”, được thiết kế theo quy trình dạy học khám phá:
Chủ đề 1: Thực hành quan sát một số VSV.
Chủ đề 2: VSV có lợi và có hại cho con người, làm
thế nào để điều khiển mức độ sinh trưởng của chúng?
Chủ đề 3: Những loại thực phẩm lên men, làm thế
nào để sản xuất ra chúng?
2.5.1. Kết quả nghiên cứu định lượng
Sau mỗi giai đoạn thực nghiệm, chúng tôi tiến hành
đánh giá NLKP của HS qua các phiếu quan sát và bài
kiểm tra 15 phút theo công cụ đánh giá được trình bày ở
mục 2.4.2 và tiêu chí đánh giá ở bảng 1. Kết quả được
thể hiện qua biểu đồ 1.

21.2
9.3

VJE

Đ G C

Đ G C

Mức 3
Mức 2
Mức 1

Axis Title

Kĩ năng 1 Kĩ năng 2 Kĩ năng 3 Kĩ năng 4 Kĩ năng 5 Kĩ năng 6

(Kí hiệu: Đ - Giai đoạn đầu; G - Giai đoạn giữa; C - Giai đoạn cuối)
Biểu đồ 1. Kết quả đánh giá các kĩ năng của NLKP qua ba giai đoạn thực nghiệm
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Bảng 2. Mức độ khác biệt giữa các giá trị qua 3 giai đoạn TN
Các kĩ năng

Mức độ

Kĩ năng 1

Kĩ năng 2

Kĩ năng 3

Kĩ năng 4

Kĩ năng 5

Số lượng HS

Kĩ năng 6

Giai đoạn đầu
a

29 ± 0,58

9,7 ± 0,88

6c ± 0,57

2

9,7a ± 0,88

10,7a ± 0,67

8,3a ± 0,33

3

0,7a ± 0,67

19b ± 0,57

25c ± 0,58

1

20,7a ± 0,88

12,7b ± 1,45

4,3c ± 0,67

2

18,7a ± 1,2

14,3b ± 0,88

12b ± 0,58

3

0a ± 0,00

12,3b ± 0,88

23c ± 1,15

1

22,3a ± 0,66

4,3b ± 1,2

1,7b ± 0,33

2

17,0a ± 0,57

26,7b ± 1,2

7,3c ± 0,88

3

0a ± 0,00

8,3b ± 0,66

30,3c ± 1,2

1

31,3a ± 0,67

3,7b ± 0,67

0c ± 0,00

2

8a ± 1

20,7b ± 1,2

25,3c ± 0,66

3

0a ± 0,00

15b ± 0,58

14b ± 0,58

1

20,3a ± 1,2

8,3b ± 0,33

3,7c ± 0,88

2

19a ± 1,15

27,3b ± 0,33

18,3c ± 1,45

3

0a ± 0,00

3,7b ± 0,33

17,3c ± 0,87

1

16a ± 0,57

6,3b ± 0,88

1,3c ± 0,33

2

19,3a ± 0,66

19,7a ± 0,88

9,7b ± 0,66

3

4,0a ± 0,57

13,3b ± 0,33

28,3c ± 0,67

30
20
10
0
1

2

3

Bài kiểm tra 1

4

5

6

7

8

9 10
Điểm
Bài kiểm tra 2

Bài kiểm tra 3

Biểu đồ 2. Phân bố tần số điểm của HS qua 3 bài kiểm tra
- Các kĩ năng của NLKP cũng có nhiều tiến bộ rõ rệt,
đặc biệt là kĩ năng phán đoán, suy luận; kĩ năng xây dựng
kế hoạch khám phá; thu thập và xử lí thông tin.
3. Kết luận
Qua kết quả thực nghiệm cho thấy HS đã có nhiều
tiến bộ rõ rệt về từng kĩ năng của NLKP trên cơ sở đã
hiểu và thực hiện được các bước trong quy trình DHKP.
Từ đó, họ có thể áp dụng ở nhiều chủ đề học tập khác
trong môn Sinh học cũng như các môn khoa học khác.

b

Giai đoạn cuối

1

40

0

Giai đoạn giữa
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