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Abstract: Developing the competency of experiment teaching in the Natural Science subject for
secondary school teachers is an urgent need in the context of fundamental and comprehensive
renovation of education today. Developing a fostering program in accordance with practical needs
is a condition to ensure that the training of teachers is effective. In this article, we propose the
structure of experimental teaching competence and the process of developing experiment practice
teaching competency for secondary school teachers of Physics, Chemistry and Biology to meet the
requirements of teaching Natural Science in the general curriculum 2018.
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1. Mở đầu
Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và
chương trình giáo dục các môn học 2018, Khoa học tự
nhiên (KHTN) là môn học bắt buộc, được dạy ở bậc trung
học cơ sở (THCS). Đây là môn học mới được tích hợp từ
các lĩnh vực khoa học vật lí, hóa học và sinh học và là môn
học thay thế ba môn Vật lí, Hóa học và Sinh học hiện hành.
Thông qua môn học, học sinh phát triển các phẩm chất,
năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học;
hoàn thiện tri thức, kĩ năng nền tảng và phương pháp học
tập để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc
tham gia vào cuộc sống lao động [1].
Chương trình môn KHTN được xây dựng và phát triển
trên nền tảng các khoa học vật lí, hoá học, sinh học và khoa
học Trái Đất. Đây là những ngành khoa học thực nghiệm.
Vì vậy, thực hành, thí nghiệm trong phòng thực hành và
phòng học bộ môn, ở thực địa và các cơ sở sản xuất có vai
trò, ý nghĩa quan trọng và là hình thức dạy học đặc trưng
của môn học này. Thông qua việc tổ chức các hoạt động
thực hành, thí nghiệm, môn KHTN giúp học sinh khám
phá thế giới tự nhiên, phát triển nhận thức, tư duy logic và
khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Do đó, năng
lực giảng dạy KHTN của giáo viên góp phần đào tạo ra
những con người đáp ứng yêu cầu giai đoạn CNH, HĐH
của đất nước.
Mặc dù trong những năm gần đây, các Sở GD-ĐT đã
nhận thức đúng đắn tầm quan trong của công tác giảng
dạy thí nghiệm phổ thông và đã bắt đầu có sự quan tâm,
đầu tư đến vấn đề này nhưng chưa thực sự đồng bộ. Do
đó, nâng cao năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho
giáo viên THCS vẫn đang là vấn đề rất cấp bách hiện
nay. Theo ý kiến của nhiều cán bộ quản lí giáo dục ở các
địa phương, một trong những trở ngại của việc dạy học

52

thí nghiệm (DHTN) là năng lực quản lí và sử dụng thí
nghiệm trong dạy học các môn Vật lí, Hóa học và Sinh
học của phần lớn cán bộ quản lí và giáo viên ở các trường
THCS chưa cao, giáo viên chưa khai thác và sử dụng
hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị cho công tác giảng
dạy thí nghiệm, gây lãng phí cho ngành GD-ĐT nói riêng
và xã hội nói chung. Hơn nữa, cách thức sử dụng thí
nghiệm cũng chưa có nhiều đổi mới, chủ yếu để minh
họa cho kiến thức chứ chưa khai thác theo hướng dạy học
tích cực phát huy năng lực học sinh, trong đó giáo viên
cần phải có khả năng sáng tạo các bài thí nghiệm mới
phù hợp với các điều kiện thực tế của nhà trường. Thực
trạng này dẫn đến giáo viên khó đáp ứng yêu cầu dạy học
môn KHTN theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ
thông 2018. Do đó, yêu cầu cần thiết phải phát triển một
chương trình bồi dưỡng năng lực DHTN môn KHTN
cho giáo viên hiện đang giảng dạy các môn Vật lí, Hóa
và Sinh học tại các trường THCS để họ có thể dạy được
môn KHTN đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.
Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất quy trình xây
dựng, khung chương trình và một số kết quả bước đầu
triển khai công tác bồi dưỡng năng lực DHTN cho cán
bộ quản lí và cho giáo viên THCS các môn Vật lí, Hóa
học và Sinh học một số trường THCS tại các tỉnh Thanh
Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận và thực trạng năng lực dạy học thí nghiệm
2.1.1. Cơ sở lí luận
a) Năng lực
Khoa học giáo dục trên thế giới cũng như trong nước
đã có rất nhiều các tác giả, các nghiên cứu đưa ra định
nghĩa năng lực theo những cách hiểu khác nhau vô cùng
đa dạng và phong phú.
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Hội nghị chuyên đề về những năng lực cơ bản của Hội
c) Năng lực DHTN
đồng châu Âu, sau khi phân tích nhiều định nghĩa về năng
Tiếp cận thực tiễn dạy học các môn KHTN Vật lí,
lực, F.E. Weinert (OECD, 2001b, p.45) kết luận: Xuyên Hóa học, Sinh học, năng lực DHTN KHTN được chúng
suốt các môn học: Năng lực được thể hiện như một hệ tôi xác định gồm 4 thành tố:
thống khả năng, sự thành thạo hoặc những kĩ năng thiết
- Năng lực thiết kế thí nghiệm dạy học;
yếu, có thể giúp con người đủ điều kiện vươn tới một mục
- Năng lực xây dựng bài DHTN;
đích cụ thể. Cũng tại diễn đàn này, J. Coolahan (p. 26) cho
- Năng lực thực hiện bài dạy thí nghiệm;
rằng: “Năng lực được xem như là những khả năng cơ bản
- Năng lực đánh giá bài dạy thí nghiệm.
dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên
hướng của một con người được phát triển thông qua thực
Bốn năng lực này tương ứng với bốn giai đoạn của
việc phát triển một bài dạy thí nghiệm ở trường phổ
hành giáo dục” (Dẫn theo [2]).
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về năng lực. Ở thông, tạo thành một quy trình khép kín.
đây, phù hợp với nội dung bài viết này, chúng tôi đưa ra
Để thực hiện dạy được bài thí nghiệm, bản thân giáo
khái niệm sau: Năng lực (competency) là một tập hợp viên phải có khả năng thiết kế thí nghiệm, thiết kế bài
gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ và sự thành thạo trong dạy, tổ chức dạy học bài thí nghiệm theo kế hoạch và
khép kín chu trình ở khâu đánh giá. Việc đánh giá sau bài
việc thực hiện một hoạt động có ý nghĩa.
dạy thí nghiệm giúp giáo viên có cơ sở cải tiến nội dung
b) Thí nghiệm
Vào khoảng thế kỉ XVII, lần đầu tiên khái niệm “thí thí nghiệm, kĩ thuật thí nghiệm, phương pháp lên lớp để
nghiệm” ra đời với nội dung là: “biến đổi yếu tố nào đó khai thác giá trị dạy học của thí nghiệm, nhờ đó nâng cao
của hệ thống trong điều kiện xác định để quan sát, tìm khả năng sáng tạo và không ngừng cải thiện chất lượng
giảng dạy các bài thí nghiệm dạy học.
hiểu và nghiên cứu hệ thống” [3].
Theo Từ điển Giáo dục học, “thí nghiệm là gây ra 2.1.2. Thực trạng dạy học thực hành thí nghiệm các môn
một hiện tượng, một sự biến đổi nào đó trong điều kiện Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở
Để có thông tin về thực trạng giảng dạy thí nghiệm
xác định để quan sát nhằm nghiên cứu, kiểm tra hay
các
môn KHTN ở trường THCS, chúng tôi tiến hành
chứng minh” [4].
khảo
sát sơ bộ thực trạng công tác dạy học thực hành thí
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đồng quan điểm cho
nghiệm
của giáo viên THCS các môn Vật lí, Hóa học và
rằng: “Thí nghiệm là một quá trình tác động có chủ định
Sinh
học
qua việc lấy ý kiến của giáo viên các môn này
của con người vào đối tượng nghiên cứu trong điều kiện
ở
một
số
trường
THCS thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An
xác định làm biến đổi một yếu tố nào đó để quan sát, tìm
và
Hà
Tĩnh.
Kết
quả
thu được như sau (bảng 1, 2):
hiểu, nghiên cứu đối tượng” [5].
Bảng 1. Ý kiến của giáo viên đánh giá về mức độ khó khăn khi tổ chức các hoạt động dạy học
có sử dụng thí nghiệm thực hành ở trường THCS
Giá trị
Khó khăn
Mức ý nghĩa




trung bình
Thiếu thốn về nguồn tài chính
7,9%
10,5%
28,9%
52,6%
3,26
Rất khó khăn
Giáo viên không muốn dạy học
13,2%
42,1%
31,6%
13,2%
2,45
Tương đối khó khăn
có thực hành thí nghiệm
Tổ chuyên môn hoạt động kém
13,2%
42,1%
39,5%
5,3%
2,37
Tương đối khó khăn
hiệu quả
Rủi ro cao về các vấn đề an toàn 15,8%
60,5%
13,2%
10,5%
2,18
Tương đối khó khăn
Công tác quản lí phức tạp
23,7%
42,1%
28,9%
5,3%
2,16
Tương đối khó khăn
Bảng 2. Một số ý kiến biểu thị mức độ mong muốn của giáo viên để vượt qua những khó khăn khi tăng cường
tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm ở trường THCS
Giá trị
Mong muốn
Mức ý nghĩa




trung bình
Có chính sách phù hợp hơn
0%
0%
28,9%
71,1%
3,71
Rất mong muốn
Tổ chuyên môn hoạt động hiệu
0%
2,6%
26,3%
71,1%
3,68
Rất mong muốn
quả
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Giáo viên tích cực, tinh thần
trách nhiệm cao
Có đủ nguồn tài chính
Giáo viên có chuyên môn
nghiệp vụ tốt
Quản lí phòng thí nghiệm của
tổ và kĩ thuật viên hiệu quả
Kĩ thuật viên có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ tốt
Học sinh mong muốn, có ý thức
tốt, nhiệt tình hợp tác

0%

2,6%

26,3%

71,1%

3,68

Rất mong muốn

0%

10,5%

13,2%

76,3%

3,66

Rất mong muốn

0%

2,6%

31,6%

65,8%

3,63

Rất mong muốn

0%

2,6%

31,6%

65,8%

3,63

Rất mong muốn

2,6%

2,6%

28,9%

65,8%

3,58

Rất mong muốn

0%

5,3%

47,4%

47,4%

3,42

Rất mong muốn

Những số liệu thể hiện trong bảng 1 và 2 đã chỉ ra
một số thực trạng DHTN các môn KHTN ở cấp THCS
hiện nay chưa hiệu quả, tập trung vào một số nguyên
nhân như: thiếu thốn cơ sở vật chất, giáo viên e ngại khi
giảng dạy thí nghiệm và một phần do hoạt động của tổ
chuyên môn ít quan tâm đến việc giảng dạy thí nghiệm.
Phần lớn giáo viên được khảo sát đều cho rằng họ mong
muốn các trường được đầu tư cơ sở vật chất, được bồi
dưỡng nâng cao năng lực dạy thí nghiệm và các tổ
chuyên môn cũng cần quan tâm hơn đến các bài dạy có
thí nghiệm.
Mặt khác, khi được khảo sát về những tồn tại cần khắc
phục hiện nay đối với vấn đề giảng dạy thực hành thí
nghiệm ở trường THCS, nổi bật lên một số hạn chế sau:
+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, bao gồm cả
chưa đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, cũng như
nhiều mục chưa đảm bảo chất lượng (33 ý kiến).
+ Kĩ thuật viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ quản lí phòng thí nghiệm bộ
môn (28 ý kiến).
+ Giáo viên còn ngại khó, chưa chú trọng sử dụng thí
nghiệm trong dạy học (13 ý kiến).
+ Một số cán bộ quản lí chưa coi trọng đúng mức
công tác quản lí thí nghiệm trong dạy học ở nhà trường
(11 ý kiến).
Giáo viên cũng đã được khảo sát về các đề xuất về
các giải pháp mà để khắc phục hạn chế trong công tác
giảng dạy thí nghiệm các môn KHTN, phần lớn (28/40)
ý kiến giáo viên mong muốn họ và các kĩ thuật viên phải
được tập huấn về DHTN; ngoài ra, các ý kiến khác đề
cập đến việc tăng cường đầu tư đồng bộ, đảm bảo chất
lượng cho cơ sở vật chất các phòng thực hành thí nghiệm
(20 ý kiến); nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo
viên, kĩ thuật viên (15 ý kiến); có chính sách phù hợp,
huy động nguồn xã hội hóa để tăng cường đầu tư cho
phòng THTN (13 ý kiến); tăng cường kiểm tra, đánh giá
hoạt động PHBM và gắn với đánh giá giáo viên, tổ
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chuyên môn (12 ý kiến); đánh giá đúng thực trạng, lập kế
hoạch tốt (8 ý kiến), nâng cao vai trò của tổ chuyên môn
(5 ý kiến) và đưa nội dung thực hành thí nghiệm vào nội
dung thi, kiểm tra (5 ý kiến).
Từ nghiên cứu cơ sở lí luận về thí nghiệm và DHTN
ở trường phổ thông, xuất phát từ kết quả khảo sát thực
trạng, cần thiết phải xây dựng một chương trình bồi
dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy thí nghiệm cho
giáo viên các môn KHTN ở trường THCS, đáp ứng yêu
cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2.2. Quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng
2.2.1. Cơ sở xây dựng chương trình bồi dưỡng
Có 3 cách tiếp cận trong xây dựng và phát triển
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: tiếp cận nội
dung (content approach), cách tiếp cận mục tiêu
(objective approach) và cách tiếp cận phát triển
(developmental approach).
Theo cách tiếp cận nội dung, giáo dục là quá trình
truyền thụ nội dung - kiến thức. Đây là cách tiếp cận kinh
điển trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng
theo đó mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng chính là nội
dung kiến thức. Do đó, cách tiếp cận này hiện nay hầu
như không được sử dụng.
Theo cách tiếp cận mục tiêu, chương trình đào tạo,
bồi dưỡng phải được xây dựng xuất phát từ mục tiêu đào
tạo. Theo đó, người ta quan tâm những thay đổi ở người
học sau khi kết thúc khóa học về hành vi trong các lĩnh
vực nhận thức, kĩ năng và thái độ. Mục tiêu đào tạo phải
được xây dựng rõ ràng sao cho có thể định lượng được
và dùng nó làm tiêu chí để đánh giá hiệu quả của quá
trình đào tạo. Dựa vào mục tiêu đào tạo có thể đề ra nội
dung kiến thức đào tạo, phương pháp giảng dạy cần thực
hiện để đạt được mục tiêu đề ra và phương pháp đánh giá
thích hợp theo các mục tiêu đào tạo.
Cách tiếp cận phát triển chú trọng đến lợi ích, nhu cầu
của từng cá nhân người học, chú trọng đến những giá trị
mà chương trình đem lại cho từng người học. Chương
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trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận phát triển xem cá
nhân người học như một thực thể chủ động, độc lập suy
nghĩ và quá trình đào tạo giúp người học phát triển được
tính tự chủ (autonomy), khả năng sáng tạo trong việc giải
quyết vấn đề. Vì vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng
phải đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của người học. Như vậy,
cách tiếp cận phát triển gắn với quan niệm “người học là
trung tâm” (learner’s centered). Trong khi theo cách tiếp
cận mục tiêu, người ta quan tâm nhiều đến việc học sinh
sau khi học có đạt được mục tiêu hay không mà không
quan tâm nhiều đến quá trình đào tạo thì theo cách tiếp
cận phát triển người ta quan tâm nhiều đến hoạt động của
người dạy và người học trong quá trình. Người dạy phải
hướng dẫn người học tìm kiếm và thu thập thông tin, gợi
mở giải quyết vấn đề, tạo cho người học có điều kiện thực
hành, tiếp xúc với thực tiễn, học cách phát hiện vấn đề và
giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Trên cơ sở đó, để xây dựng chương trình bồi dưỡng
năng lực DHTN Vật lí, Hóa học và Sinh học cho giáo
viên THCS, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tiếp cận
phát triển năng lực người học.
2.2.2. Đề xuất quy trình xây dựng chương trình bồi
dưỡng năng lực dạy học thực hành thí nghiệm
Với quan điểm tiếp cận trên, chúng tôi đề xuất quy
trình xây dựng chương trình bồi dưỡng gồm 5 bước được
cụ thể hóa như sau:
- Bước 1. Khảo sát năng lực dạy học thực hành thí
nghiệm của giáo viên
+ Đề xuất khung năng lực dạy học thực hành thí
nghiệm của giáo viên;
+ Xây dựng mẫu phiếu khảo sát năng lực;
+ Tiến hành khảo sát giáo viên các môn Vật lí, Hóa
học và Sinh học bậc THCS trên địa bàn các tỉnh Nghệ
An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
+ Xử lí kết quả điều tra, hoàn thiện khung năng lực.
- Bước 2. Xây dựng mục tiêu chương trình
Trên cơ sở thực trạng năng lực thực hành thí nghiệm
của giáo viên, nhu cầu của cơ quan sử dụng lao động (Sở
GD-ĐT, Trường THCS, Chương trình giáo dục phổ
thông tổng thể và chương trình giáo dục môn KHTN…)
xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể (chuẩn
đầu ra) của chương trình.
TT
1
2

- Bước 3. Thiết kế chương trình
Căn cứ vào chuẩn đầu ra của chương trình, các nhóm
chuyên gia xây dựng nội dung, phương pháp bồi dưỡng,
kế hoạch bồi dưỡng, các yêu cầu và điều kiện hỗ trợ
chương trình, phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả
học tập.
Chương trình được chia thành các module tùy theo
đặc trưng từng ngành đào tạo theo hướng hoàn thiện và
phát triển năng lực cho người học.
- Bước 4. Triển khai chương trình
Trưởng bộ môn phân công giảng viên giảng dạy vả
tổ chức dạy học theo kế hoạch. Các bài thí nghiệm cần
được xây dựng, làm thử, phân tích ý nghĩa dạy học, và
rút kinh nghiệm trước khi triển khai giảng dạy. Trong
mỗi buổi dạy đều có sự hỗ trợ của giảng viên khác và kĩ
thuật viên.
- Bước 5. Đánh giá chương trình
Việc đánh giá chương trình được thực hiện trên cơ sở
lấy ý kiến rộng rãi người học ngay sau khi học xong mỗi
module và toàn bộ chương trình. Trên cơ sở đánh giá đó
để điều chỉnh mục tiêu và nội dung chương trình.
Các bước phát triển chương trình ở trên tạo thành chu
trình khép kín, liên tục để hoàn thiện và không ngừng
phát triển, bước này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bước kia,
không thể tách rời từng bước riêng rẽ hoặc không xem
xét đến tác động hữu cơ của các bước khác.
2.3. Chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học thực
hành thí nghiệm môn Khoa học tự nhiên ở trường
trung học cơ sở
a) Đối tượng áp dụng
Giáo viên môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và cán bộ
phụ trách thiết bị thực hành - thí nghiệm hiện đang công
tác tại các trường THCS.
b) Khối lượng kiến thức
- Khối lượng chương trình: 45 tiết (Lí thuyết: 5, Thực
hành: 40).
- Thời gian bồi dưỡng: 11 buổi, gồm 10 buổi 4 tiết và
1 buổi 5 tiết.
- Số lượng học viên mỗi lớp: 15-20.
c) Cấu trúc chương trình

Nội dung
Module 1. Một số kĩ thuật cơ bản được sử dụng trong
dạy học thực hành - thí nghiệm KHTN ở trường
THCS.
Module 2. Thiết kế hệ thống thí nghiệm và dạy học
thực hành - thí nghiệm môn KHTN ở trường THCS.
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Lí thuyết
(tiết)

Thực hành
(tiết)

Kiểm tra
(tiết)

Tổng
(tiết)

4

0

1

5

0

16

4

20
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Module 3. Thiết kế và tổ chức thực hiện một số thí
nghiệm nâng cao môn KHTN ở trường THCS.
Tổng cộng

0

16

4

20

4

32

9

45

- Kết quả đánh giá được đo bằng điểm số với thang
điểm từ 5-10.
- Tiêu chí đánh giá là mức độ phù hợp của thí nghiệm
với mục tiêu dạy học và yêu cầu cần đạt của chương trình
môn học, tính khả thi và phù hợp trình độ học sinh của
thí nghiệm.
Tổng hợp kết quả đánh giá bằng điểm số cho thấy
phần lớn học viên đều đạt mức 7.0 điểm trở lên. Cụ thể
như sau (bảng 3):
Bảng 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá năng lực
thiết kế thí nghiệm của học viên thông qua bài tập
mà họ thiết kế
Điểm
Fi (Số lần lặp lại)
fi (%)
7.0
2
5.0

d) Nội dung chi tiết tài liệu bồi dưỡng
1. Mục tiêu chương trình
- Mục tiêu chung
Phát triển năng lực dạy học với thí nghiệm KHTN cho giáo
viên THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
- Mục tiêu cụ thể
Sau khi học xong chương trình này, học viên có khả năng:
- Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; xử lí được các
số liệu thí nghiệm trong dạy học môn KHTN;
- Tiến hành được các thí nghiệm KHTN cơ bản và nâng cao
trong chương trình môn KHTN;
- Thiết kế được một số thí nghiệm KHTN cơ bản và nâng cao
sử dụng trong dạy học môn KHTN;
- Tổ chức dạy học được các bài thực hành - thí nghiệm trong
chương trình môn KHTN.
2. Nội dung
Module 1. Một số kĩ thuật cơ bản sử dụng trong dạy học
thực hành - thí nghiệm môn KHTN ở trường THCS
1.1. Mục tiêu module
1.2. Các nội dung cụ thể
1.2.1. An toàn phòng thí nghiệm
1.2.2. Kĩ thuật sử dụng, bảo quản kính hiển vi
1.2.3. Kĩ thuật pha hóa chất
1.2.4. Kĩ thuật chuẩn bị mẫu vật
1.2.5. Kĩ thuật làm tiêu bản
Module 2. Thiết kế hệ thống thí nghiệm và dạy học thực
hành - thí nghiệm môn KHTN ở trường THCS
2.1. Mục tiêu module
2.2. Quy trình thiết kế thí nghiệm
2.3. Đề xuất hệ thống thí nghiệm môn KHTN
2.4. Hướng dẫn DHTN môn KHTN
Module 3. Thiết kế và tổ chức thực hiện một số thí nghiệm
nâng cao môn KHTN ở trường THCS
3.1. Hướng dẫn thiết kế thí nghiệm nâng cao
3.2. Hướng dẫn DHTN nâng cao
3.3. Cách thức tổ chức DHTN nâng cao

7.5

5

12.5

8.0

8

20.0

8.5

16

40.0

9.0
9
22.5
Tổng
40
100.0
Kết quả trên cho thấy, số học viên đạt điểm từ 8.0
điểm trở lên chiếm trên 80%. Tuy nhiên, để có kết quả
chính xác về sự tiến bộ của học viên, cần phải đánh giá
tất cả các năng lực còn lại và phải đo được từng tiêu chí
để tìm ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác tự
bồi dưỡng và bồi dưỡng năng lực DHTN cho giáo viên.
3. Kết luận
Thí nghiệm đóng vai trò quan trọng trong quá trình
dạy học KHTN ở trường phổ thông, là cầu nối gắn liền lí
thuyết với thực tiễn, góp phần hình thành và phát triển
phẩm chất, năng lực của học sinh. Do đó, xây dựng
chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực DHTN cho
giáo viên các môn KHTN đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện
nay, nhằm nâng cao năng lực DHTN cho giáo viên, đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tăng cường thời
gian cho thực hành, trải nghiệm. Nghiên cứu trên đây
bước đầu đã đề xuất quy trình xây dựng tài liệu bồi
dưỡng, giới thiệu được đề cương tổng quát chương trình
bồi dưỡng thông qua nghiên cứu cơ sở lí luận và khảo sát
thực trạng DHTN, khảo sát nhu cầu của giáo viên phổ
thông các môn KHTN gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học ở
trường THCS hiện nay để đề xuất được một chương trình
bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
(Xem tiếp trang 51)

2.4. Kết quả bước đầu bồi dưỡng năng lực dạy học thí
nghiệm của giáo viên
- Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi mới chỉ
khảo sát sơ bộ năng lực thiết kế thí nghiệm của học viên
sau khi gửi tài liệu tập huấn cho học viên đọc trước, sau
đó yêu cầu họ làm một số bài tập và gửi lại.
- Phương thức khảo sát: Cho học viên một nội dung
cụ thể trong chương trình môn học phù hợp để thiết kế
thí nghiệm dạy học, sau đó tiến hành thiết kế thí nghiệm
để dạy học nội dung đó.
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Hoạt động 6: Tổng kết hóa. GV tổng kết lại kết quả
mà HS đã làm việc cá nhân, làm việc nhóm, TL khoa
học, tự suy xét và giải thích các kiến thức có liên quan
sau các hoạt động này.
3. Kết luận
Khi GV tổ chức các hoạt động cho HS làm việc cá
nhân, làm việc nhóm và TL khoa học sẽ giúp các em có
nhiều cơ hội chia sẻ, trình bày các ý tưởng toán học để
thuyết phục người khác về các phát biểu toán học được
đưa ra. Các hoạt động này tạo điều kiện cho HS phát triển
được năng lực giao tiếp toán học. GV cần khuyến khích
HS thảo luận, TL, đưa ra dự đoán và các phát biểu. Điều
quan trọng nhất trong nghiên cứu này là GV cần tạo ra các
tình huống cho HS TL và vận dụng quy trình dạy học
ACODESA để tổ chức cho HS thảo luận, TL trên lớp học.
Hoạt động tự suy xét cũng rất quan trọng, giúp HS củng
cố kiến thức, hiểu sâu hơn các khái niệm toán học. Cuối
cùng là hoạt động tổng kết hóa của GV để khẳng định
những kiến thức mới, xác nhận, giải thích rõ ràng những
vấn đề mà HS còn vướng mắc, băn khoăn. Kết quả nghiên
cứu này cho thấy: TL là một trong những biện pháp hiệu
quả giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học của HS.
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