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Abstract: Developing scientific research competency for students is an urgent issue in current
education. Project-based teaching is one of the active teaching methods. It is very important to
develop learning projects oriented to develop scientific research competency for students to apply
in teaching. In the article, we will share about the problem: the principle of designing a learning
project oriented to develop scientific research competency for students; Process of designing a
learning project; Illustrative example in teaching Ecological (Biology 12).
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1. Mở đầu
Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương 8
khóa XI của Đảng ta [1] về “Đổi mới căn bản và toàn diện
GD-ĐT” đã xác định định hướng giáo dục phổ thông trong
giai đoạn hiện nay là giáo dục theo tiếp cận năng lực. Năng
lực nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc một trong ba
nhóm năng lực cần thiết hình thành và phát triển cho học
sinh (HS) trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông.
Đó là: 1) Năng lực nhận thức thế giới tự nhiên; 2) Năng
lực tìm hiểu thế giới tự nhiên; 3) Năng lực vận dụng kiến
thức đã học vào thực tiễn. Đây cũng là vấn đề mới đặt ra
trong nội dung Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
chính thức ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT [2].
Điều này cũng là vấn đề mới đối với giáo dục phổ thông
của nước ta và là vấn đề hết sức cần thiết... Việc phát triển
năng lực NCKH cho HS sẽ giúp các em phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo để tìm hiểu và giải quyết những
vấn đề thực tiễn trong đời sống và sản xuất.
Dạy học theo dự án (DHTDA) là một phương thức
dạy học tích cực theo tư tưởng “lấy người học làm trung
tâm” [3; tr 30]. Bởi vì, khi vận dụng DHTDA, HS sẽ
được chủ động tham gia các hoạt động để hoàn thành
nhiệm vụ học tập dưới dạng dự án học tập (DAHT) thông
qua phát hiện vấn đề và hình thành DAHT; lập kế hoạch
giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề,… Kết quả là HS
sẽ vừa chủ động chiếm lĩnh được nội dung kiến thức, vừa
hình thành và phát triển được các kĩ năng cùng các phẩm
chất tốt đẹp của người lao động trong thời đại mới.
Trong nội dung bài viết này, tác giả chia sẻ các
nguyên tắc và quy trình xây dựng DAHT cùng ví dụ
minh họa trong dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12)
góp phần vào việc hình thành và phát triển năng lực
NCKH cho HS.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nguyên tắc thiết kế dự án học tập dưới dạng một
đề tài nghiên cứu khoa học
Trước hết, cần phải thống nhất hai vấn đề sau:
- Để thuận lợi cho việc hình thành và phát triển năng
lực NCKH cho HS trong DHTDA thì các DAHT phải
được xây dựng dưới dạng một đề tài NCKH.
- Xây dựng DAHT dưới dạng một đề tài NCKH cần
tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Xây dựng DAHT phải dựa trên những mục tiêu học
tập: DHTDA không chỉ bó hẹp trong phạm vi của một
buổi học, một bài học… mà cần được mở rộng ra trong
cả một chủ đề, một môn học và thậm chí trong nhiều môn
học thì mới có thể phát huy được hết những ưu điểm của
DHTDA.
Mục tiêu của DHTDA là thông qua thực hiện các
DAHT, HS không những trả lời được những câu hỏi,
giải quyết được những nhiệm vụ học tập, lĩnh hội được
những kiến thức cần thiết mà còn hình thành được cách
thức làm việc, phát triển được kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu đặc biệt là hình thành và phát triển năng lực NCKH
cho bản thân.
+ Xây dựng DAHT không chỉ hướng tới mục tiêu phát
triển năng lực NCKH mà còn phải coi trọng phát triển
các năng lực và những phẩm chất tốt đẹp cần có khác
cho HS vì DHTDA là một trong những phương thức dạy
học tích cực, nó phát huy cao độ tính tích cực, tự lực, chủ
động, sáng tạo… của HS trong quá trình học tập. Một
DAHT chỉ được thực hiện có hiệu quả và thành công khi
HS hiểu rõ về nó, có hứng thú tham gia vào các hoạt động
triển khai thực hiện, được hợp tác làm việc với mọi người
trong quá trình hoàn thành DAHT và được quyền quyết
định về sản phẩm DAHT của mình. Do đó, để tổ chức
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DHTDA có hiệu quả, đòi hỏi các DAHT phải được thiết
kế chú trọng về tính hứng thú cho HS và khiến cho HS
tích cực chủ động tham gia thực hiện. Ngoài ra, duy trì
sự ổn định và tập trung tư tưởng, khuynh hướng khắc
phục khó khăn cũng giữ vai trò rất quan trọng đối với
việc học tập của mỗi HS trong DHTDA.
+ Xây dựng DAHT phải đảm bảo sự phù hợp giữa lí
thuyết với thực hành và giữa lí luận với thực tiễn: Trong
DHTDA, các DAHT do GV tổ chức để HS thực hiện
phải là một cơ hội tốt để HS được tự mình khám phá ra
tri thức, giúp cho HS được vận dụng những kiến thức,
những kinh nghiệm, những kĩ năng vào thực tiễn. Những
DAHT này phải là cơ hội để cho HS được tìm hiểu, được
nghiên cứu, được giải quyết những vấn đề mang tính xã
hội và tính thời đại. Chính điều này mà tính thực tiễn
trong DHTDA được phát triển thêm một mức.
Khi tổ chức DHTDA cho HS trung học phổ thông
(THPT) với mục đích phát triển năng lực NCKH, GV
cần lựa chọn những nội dung, những chủ đề gắn liền với
thực tiễn cuộc sống của HS, giúp HS có thêm hứng thú
giải quyết được những vấn đề thiết thực với cuộc sống
hàng ngày. GV cần lựa chọn những nội dung, những chủ
đề gắn với thực hành. Sau mỗi DAHT, những sản phẩm
do HS tạo ra không phải chỉ có những sản phẩm mang
tính lí thuyết mà cần có cả những sản phẩm thực hành.
+ DAHT được thiết kế phải đảm bảo tính khả thi: Để
tổ chức DHTDA đảm bảo tính khả thi, hiệu quả so với
những phương pháp dạy học, những hình thức dạy học
khác, GV cần phải quan tâm đến nội dung của mỗi
DAHT và quỹ thời gian để triển khai tổ chức DHTDA
sao cho phù hợp, không lạm dụng mà làm ảnh hưởng đến
việc học tập các môn học khác, ảnh hưởng đến tâm lí,
hứng thú học tập của HS. GV cần phải dự tính được việc
thực hiện các nhiệm vụ của DAHT đó được thực hiện
vào thời gian nào, thời điểm nào hay được lồng ghép vào
những hoạt động học tập nào của HS (hoạt động học tập
trên lớp, hoạt động tự học, hoạt động seminar khoa học
hay hoạt động rèn luyện kĩ năng cho HS...). Mặt khác,
việc xây dựng kế hoạch triển khai DAHT được một cách
chi tiết và cụ thể cũng có ảnh hưởng tới sự thành công và
hiệu quả của việc tổ chức DHTDA. Kế hoạch triển khai
các DAHT càng chi tiết, càng cụ thể sẽ giúp cho HS có
thể hình dung được trước những công việc cần phải làm
và sớm triển khai được những hoạt động để thực hiện
DAHT đó. Tóm lại, trong xây dựng kế hoạch triển khai
DAHT, phải thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu về
sản phẩm cần đạt của DAHT, những công việc cần thực
hiện, và thời gian cần để hoàn thành từng công việc...
Phần Sinh thái học thuộc cuối chương trình lớp 12,
đây là thời điểm HS THPT chuẩn bị cho kì thi THPT
quốc gia. Tuy nhiên, các kiến thức cơ bản của Sinh thái
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học các em đã được học từ lớp 9 - trung học cơ sở và yêu
cầu về tính mới của các đề tài không quá nặng nề, chủ
yếu là cho các em làm quen với quy trình và kĩ năng
NCKH cần có để giúp các em có những tiền tố tốt trong
việc NCKH ở bậc học chuyên nghiệp sau này. Vì thế, để
đảm bảo tính khả thi, các DAHT có thể được triển khai
từ đầu năm học hay thậm chí trước kì nghỉ hè cuối lớp 11
sau khi đã được sự đồng ý của nhà trường và tổ bộ môn.
+ Xây dựng DAHT phải dựa trên quy trình thực hiện
một đề tài NCKH: Như chúng tôi đã phân tích, giữa
DHTDA và quy trình thực hiện một đề tài NCKH có
nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, để có thể thực hiện
tốt nhiệm vụ phát triển năng lực NCKH cho HS THPT,
yêu cầu người GV cần thiết kế các DAHT dựa trên quy
trình thực hiện một đề tài NCKH, giúp HS sớm nắm
vững quy trình này để tích cực chủ động thực hiện, tự
mình tìm tòi và chủ động trao đổi và hợp tác với GV về
các kiến thức cơ bản, những kĩ năng cần thiết cho việc tổ
chức thực hiện một đề tài khoa học và từ đó hình thành
được phong cách làm việc khoa học.
+ Nội dung của các DAHT phải mang tính tích hợp
cao: Nội dung của các DAHT cần có sự kết phối hợp tri
thức của nhiều lĩnh vực, nhiều môn học khác nhau nhằm
mục đích giải quyết được những nhiệm vụ, những vấn đề
mang tính tích hợp của thực tiễn.
2.2. Quy trình xây dựng một dự án học tập theo hướng
phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh
trung học phổ thông
Để thiết kế được một DAHT, GV cần bố cục lại nội
dung các bài học để xây dựng thành một chủ đề hấp dẫn,
thú vị, gần với cuộc sống thực tế, phù hợp với tâm lí lứa
tuổi của HS.
Dựa vào kết quả phân tích lựa chọn những nội dung
học tập có thể triển khai DHTDA. Chúng tôi cho rằng,
có thể xây dựng DAHT liên môn và DAHT nội môn tùy
thuộc vào mục tiêu dạy học và bối cảnh cụ thể của trường
học. Nhưng dù là DAHT mang tính liên môn hay nội
môn thì quy trình xây dựng DAHT cũng tuân thủ theo
các bước dưới đây:
- Bước 1: Xác định tên DAHT
Đây là bước đầu tiên hết sức quan trọng vì nó đóng
vai trò định hướng cho các bước tiếp sau. Xuất phát từ
nội dung trong sách giáo khoa và mục tiêu của chương
trình để GV sơ lược xác định DAHT có thể có. Điều này
sẽ đảm bảo phạm vi xây dựng DAHT thuộc chương trình
học. GV nên gợi ra các vấn đề thực tiễn liên quan đến tri
thức của môn học và hấp dẫn đối với HS. Vấn đề thực
tiễn mà GV chọn để thiết kế dự án nên là một vấn đề thời
sự hay một sự kiện thực tế đang được xã hội quan tâm và
nên có một buổi trò chuyện với HS để có thể hiểu được
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những vấn đề mà các em đang mong muốn khám phá có
liên quan đến chương trình học, định hướng lại những
vấn đề vừa sức với các em. Sự thích thú của HS, nhu cầu
tìm hiểu của HS và những vấn đề liên quan đến cuộc sống
hàng ngày của HS luôn luôn là quan trọng để GV phải
cân nhắc, để đảm bảo tiêu chuẩn của một DAHT mang
tính chất của một đề tài NCKH.
Khi đặt tên cho đề tài/DAHT nên bắt đầu bằng một
động từ hành động, ví dụ: Xác định; Tìm hiểu; Đánh giá,
Khảo sát…thường gói gọn trong một câu và có nghĩa
tường minh. Tên đề tài/DAHT chứa đựng nội dung học
tập, không xa lạ với người học. Nội dung trong đề
tài/DAHT hiển thị mục tiêu về kiến thức, kĩ năng hay thái
độ mà HS cần phải đạt được sau khi thực hiện dự án. GV
phải đánh giá được sản phẩm đầu ra của đề tài/DAHT [4;
tr 122].
- Bước 2: Dự kiến nguồn tài liệu
Nguồn tài liệu là địa chỉ để cung cấp tri thức đáng tin
cậy cho hoạt động học tập của HS. Có thể là:
+ Tài liệu trực tuyến trên website: GV cần hướng các
em tìm hiểu ở các website có uy tín hay chính thức của
các cơ sở nghiệm thu các đề tài, tài liệu có liên quan.
+ Sách tham khảo, tạp chí, bài báo… đã được kiểm
định và phê duyệt.
+ Các cơ sở có các tài liệu chuyên ngành: để tiếp cận
các tài liệu, GV cần có sự liên hệ để tạo điều kiện cho HS
có thể tiếp cận các tài liệu cần thiết cho thực hiện đề tài,
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của HS cũng như khuyến khích
được HS quan tâm đến những vấn đề liên quan ngoài
phạm vi nội dung học tập.
- Bước 3: Dự kiến kế hoạch hoạt động
Mọi dự án nghiên cứu cần phải có quy trình và kế
hoạch (kế hoạch tổng thể và từng giai đoạn của quá trình
nghiên cứu). Dự kiến kế hoạch hoạt động của GV, HS
càng chu đáo thì quá trình triển khai càng thuận lợi.
Sau khi xây dựng đề tài/DAHT và biết nội dung học
tập cần đạt, GV dựa vào phân phối chương trình chi tiết
năm học, kế hoạch dạy học của nhà trường để đưa hoạt
động học tập vào tiết học cụ thể và có thể còn dự trù kinh
phí nếu cần.
Khi xây dựng kế hoạch hoạt động, GV cần căn cứ
vào nội dung của dự án để thiết kế các hoạt động
tương ứng cho HS, đó là lập kế hoạch các hoạt động
cần triển khai, triển khai như thế nào, vào thời gian
nào, ở đâu, ai sẽ cùng tham gia ở dạng khung kế
hoạch, mục đích là giúp HS tự chủ trong học tập, xác
định những công việc cần làm, đặt thời gian biểu,
phương tiện, kinh phí, địa điểm, phương pháp tiến
hành và phân công công việc trong nhóm. Thông qua
khung kế hoạch, GV thiết kế các nhiệm vụ cho HS
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để khi HS thực hiện xong các hoạt động thì các mục
tiêu học tập đồng thời cũng đạt được.
Liệt kê các hình thức đánh giá, thống nhất với HS
các tiêu chí đánh giá. Hoạt động học tập theo nhóm
của HS cần được GV quan tâm đúng mức. Một vấn đề
khiến nhiều GV, HS và phụ huynh rất băn khoăn khi
HS làm việc nhóm là đa phần các em có ý thức học và
có tinh thần trách nhiệm thì đảm nhiệm hết các công
việc của nhóm, còn những HS yếu hơn có phần ỷ lại,
không tích cực tham gia. Do vậy, không có sự công
bằng giữa các thành viên trong nhóm và hiệu quả học
tập sẽ không cao… Để việc học tập hợp tác hiệu quả
hơn và để sử dụng tối ưu thời gian học tập, GV nên
hướng dẫn và giám sát trách nhiệm của từng cá nhân
trong nhóm, có sự kiểm tra, đánh giá công việc giữa
các thành viên trong nhóm và của các nhóm với nhau
trên cơ sở đã thông báo, nhắc nhở để HS xác định rõ
mục tiêu học tập nhằm định hướng các em có ý thức
hơn về trách nhiệm của mình và sẽ phải cố gắng hoàn
thành tốt công việc được giao.
- Bước 4: Dự kiến phương pháp NCKH phù hợp
Đích đến của các DAHT là giúp cho HS phát triển
được năng lực NCKH. Vì thế, sau khi HS đã rõ được các
quy trình thực hiện đề tài NCKH ở bước 3, GV còn tiếp
tục giúp các em làm quen với các phương pháp NCKH
phù hợp với từng bước trong quy trình, bao gồm các
nhóm phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu, xử lí dữ
liệu phù hợp với nội dung của đề tài NCKH.
Để tạo tiền đề thực hiện tốt bước này, GV cần chú
ý hướng dẫn các kĩ năng thực hành trong giờ thực
hành, thí nghiệm, giới thiệu HS các phương pháp
NCKH phổ biến hiện nay. Chú ý tới tính vừa sức và
khả thi của các phương pháp này đối với đối tượng HS
THPT. Dự kiến cơ sở vật chất của nhà trường có đủ
điều kiện cho các em thực hiện hay không, nếu cần
thiết có thể giới thiệu các em tới các chuyên gia hay
cơ sở lân cận nào để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm
vụ NCKH đã đặt ra.
- Bước 5: Dự kiến đánh giá
Để đánh giá được sự phát triển năng lực NCKH của
HS, GV cần xây dựng những tiêu chí để đánh giá kết quả
thực hiện đề tài NCKH của HS. Công việc này đặt ra
ngay từ lúc HS bắt đầu lập kế hoạch dự án cho tới khi
hoàn thành dự án. Căn cứ vào hoạt động và sản phẩm
DAHT để xây dựng tiêu chí đánh giá tương ứng. Mỗi
tiêu chí đánh giá cần phải cân nhắc mức độ đạt được của
từng HS/nhóm HS ứng với thang điểm. Việc đánh giá
phải công bằng, chính xác và được ghi nhận bằng điểm
số cùng với nhận xét. Nên kết hợp nhiều hình thức đánh
giá, cụ thể là:
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Đánh giá
Kĩ năng (chiếm 70/100 điểm do GV đánh giá

nhóm)
Kiến thức (chiếm 15/100 điểm do GV đánh

giá cá nhân)
Thái độ hoạt động nhóm (chiếm 15/100 điểm
do các thành viên nhóm đánh giá lẫn nhau).

Hình thức đánh giá/ Đặc điểm
- Đánh giá quá trình: HS sẽ giao nộp sản phẩm trong suốt quá
trình thực hiện đề tài NCKH theo từng mốc thời gian quy định
- Tiêu chí đánh giá căn cứ vào những biểu hiện chất lượng của
sản phẩm và mức độ hoàn thành sản
- Đánh giá kết thúc
- Căn cứ vào kết quả trả lời câu hỏi nội dung của đề tài NCKH
- Đánh giá quá trình hoạt động theo nhóm.

Do với đối tượng là HS THPT, các DAHT được xây
dựng nhằm phát triển năng lực NCKH tập trung chủ yếu
vào việc cho các em làm quen với quy trình và kĩ năng
NCKH nên việc đánh giá kĩ năng chiếm 70%, qua việc
thực hiện các đề tài các em sẽ thu được các kiến thức mới
được đánh giá chiếm 15% và tinh thần, thái độ hoạt động
theo nhóm chiếm 15%.
Ví dụ minh họa: Xây dựng DAHT chương 3 - “Hệ
sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường”.
- Bước 1: Xác định tên đề tài dự án
GV nêu lên vấn đề: “Việt Nam là một trong những
trung tâm đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Nhưng
do nhiều nguyên nhân, sự đa dạng sinh học của Việt Nam
bị suy giảm nhanh chóng trong những thập kỉ gần đây”.
Các nhóm HS tự lựa chọn vấn đề mình muốn nghiên cứu
hoặc các HS có cùng nhu cầu khám phá hợp lại với nhau
thành nhóm và sau khi thảo luận sẽ đưa ra tên đề tài của
mình. Cùng với một nội dung triển khai DAHT mà GV
đưa ra, các nhóm HS có thể đưa ra các tên đề tài khác
nhau. Ví dụ như: với DAHT “Đánh giá đa dạng sinh học
tại vùng X địa bàn Y” , đã có hai nhóm HS đưa ra 2 tên
đề tài khác nhau:
(1) Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật đến đa dạng sinh học vùng chuyên canh
rau xã Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên.
(2) Tìm hiểu ảnh hưởng của công tác tỉa thưa đến sự
đa dạng sinh học của rừng phòng hộ Khuôn Mánh,
huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Bước 2: Dự kiến nguồn tài liệu
(1) Website:
+ Những tài liệu có liên quan đến tính đa dạng sinh
học, đặc điểm địa phương nghiên cứu như:
http://thainguyen.sites.vn/?page=newsDetail&id=51930
2&site=17075
http://moitruong.com.vn/tai-nguyen-thien-nhien/moitruong-tu-nhien/da-dang-sinh-hoc-o-viet-nam-va-phattrien-ben-vung-15351.htm
+ Tra cứu danh mục các thuốc bảo vệ thực vật được
sử dụng:
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http://baovecaytrong.com/danhmuc.php
+ Luật Đa dạng sinh học Việt Nam:
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20l
ut/view_detail.aspx?itemid=12369
(2) Tạp chí, báo: Nguyễn Ngọc Linh (2016), Lồng
ghép đa dạng sinh học trong các kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, Tạp chí Môi trường, số 5.
(3) Sách giáo khoa, sách tham khảo:
+ Vũ Trung Tạng (2014), Cơ sở sinh thái học, NXB
giáo dục.
+ Bộ GD-ĐT (2016), Sinh học 12, NXB Giáo dục
Việt Nam.
- Bước 3: Dự kiến hoạt động học tập
Dự kiến các DAHT sẽ được triển khai và thực hiện
trong suốt 12 tiết tương ứng 12 tuần học (lí thuyết + thực
hành) chương trình Sinh thái học (xem bảng trang bên).
Đối với các đề tài thuộc DAHT khác, kế hoạch cũng
được xây dựng tương tự và có khác biệt về nội dung công
việc phải thực hiện.
- Bước 4: Dự kiến các phương pháp NCKH
Dựa vào các nội dung công việc nghiên cứu cụ thể, GV
dự kiến các phương pháp NCKH sẽ sử dụng. Cụ thể là:
+ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết. Sử dụng để
nghiên cứu: Cơ sở lí thuyết liên quan đến chủ đề nghiên
cứu; Thành tựu lí thuyết đã đạt được liên quan trực tiếp
đến chủ đề nghiên cứu; Các kết quả nghiên cứu cụ thể đã
công bố trên các ấn phẩm; Số liệu thống kê; Chủ trương,
chính sách liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
+ Phương pháp điều tra thực địa: đếm trực tiếp trên
thực vật; đặt bẫy; phỏng vấn trực tiếp nông dân, cán bộ;
dùng phiếu khảo sát (tình hình thu gom và xử lí chất thải
rắn trên 50 nông hộ).
+ Đánh giá qua chỉ số đa dạng sinh học: Chỉ số đa
dạng Shannon và chỉ số ưu thế Simpson (D).
- Bước 5: Dự kiến đánh giá
+ Đánh giá kĩ năng qua sản phẩm.
+ Đánh giá kiến thức thu nhận được trực tiếp từ quá
trình NCKH qua bài kiểm tra 15 phút.
+ Đánh giá thái độ hoạt động nhóm của các thành
viên.
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Bảng. Dự kiến kế hoạch hoạt động DAHT “Đánh giá đa dạng sinh học tại vùng X địa bàn Y”
Nội dung công việc
- GV giới thiệu đến cả lớp tất cả danh mục có thể triển khai đề tài NCKH; giao lưu với HS để tìm hiểu
nhu cầu tìm hiểu khám phá, từ đó định hướng cho các em các hướng nghiên cứu khả thi.
- Yêu cầu lớp trường lập danh sách nhóm (8-10 HS). Nhóm HS có thể cùng tổ, cùng bàn hoặc cùng nhu
cầu khám phá, cùng địa phương để việc NCKH thuận lợi nhất. Thống nhất cách liên lạc giữa GV-HS,
HS-HS trong nhóm.
- Thông báo về sản phẩm cuối cùng: một tập san hiển thị đề tài NCKH, 1 bài báo cáo PowerPoint.
- Thông báo về cách đánh giá cho điểm và các yêu cầu liên quan.
- Viết tên đề tài nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài dựa trên các tài liệu GV đã đưa ra và tự mình thu thập.
- Viết giả thuyết NCKH.
- Viết đề cương nghiên cứu.
- Nộp đề cương nghiên cứu để GV hướng dẫn xét duyệt.
HS thực hiện công việc nghiên cứu. Nội dung cần làm.
- Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (hoặc khai thác, tỉa thưa thực vật) trên vùng X tại địa bàn Y.
- Điều tra sự đa dạng sinh học trên vùng X canh tác theo phương pháp truyền thống và phương pháp an toàn.
- Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc hóa học(hoặc khai thác, tỉa thưa thực vật) đến sự
đa dạng sinh học trên vùng X địa bàn Y.
- Tìm hiểu danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại đây.
- Tình hình quản lí chất thải rắn ở vùng X địa bàn Y.
- Viết báo cáo dưới dạng word (theo yêu cầu và mẫu cho sẵn) và tóm tắt đề tài dưới dạng PowerPoint.
- Báo cáo.

3. Kết luận
Phát triển năng lực NCKH cho HS trong dạy học các
môn học là vấn đề mới và cấp thiết đối với giáo dục Việt
Nam hiện nay. DHTDA là một trong những phương thức
dạy học tích cực, việc xây dựng được và sử dụng các
DAHT hợp lí sẽ phát triển được các năng lực cần có cho
HS. Vận dụng các nguyên tắc và quy trình thiết kế, các GV
có thể thiết kế được các DAHT phù hợp với định hướng
phát triển năng lực NCKH cho HS trong dạy học. Trên cơ
sở đó, tạo cơ hội để các em tiếp cận sớm với phương pháp
và hình thành phong cách 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,... Có như vậy, chúng
ta mới hi vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo
định hướng hình thành và phát triển năng lực HS.
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