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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Xu hướng hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển đất nước đòi 

hỏi phải có một lực lượng lao động có năng lực, những con người lao 

động mới vừa có kiến thức về chuyên môn, thành thạo các kỹ năng, 

có niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực 

tiễn. Chính vì vậy việc đổi mới về nội dung, chương trình và phương 

pháp của dạy học nói chung, dạy học VL nói riêng là bắt buộc để phù 

hợp và đáp ứng các yêu cầu trên. Trong các văn bản  như điều 30 của 

Luật Giáo dục (2019), Nghị quyết BCH Trung ương 8 khóa XI, Văn 

kiện Đại hội XII của Đảng đều nhấn mạnh đổi mới chương trình giáo 

dục, đổi mới phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, 

tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và 

ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Qua 

thực tế cho thấy NLTHTN của HS trong học tập môn VL chưa thể 

hiện đúng như vị trí, vai trò và ý nghĩa của nó. Ở phần Quang hình 

học VL 11 có nhiều TN và ứng dụng trong thực tiễn. Các kiến thức ở 

phần này là cơ sở cho sự ra đời của nhiều loại thiết bị kỹ thuật, mặt 

khác các TN mà HS có thể thực hiện cũng khá phong phú. Đây cũng 

là điều kiện tốt để GV bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong quá trình 

dạy học. Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Bồi dưỡng 

năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học phần 

Quang hình học vật lí 11 trung học phổ thông” để nghiên cứu sâu 

hơn các vấn đề đã đặt ra.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất được các biện pháp và quy trình bồi dưỡng NLTHTN 

cho HS trong dạy học VL, vận dụng các biện pháp và quy trình này 

để thiết kế và tổ chức các tiến trình DH phần Quang hình học VL 11 

THPT.  

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất được các biện pháp, quy trình bồi dưỡng 

NLTHTN và tổ chức hoạt động dạy học theo các biện pháp, quy trình 

đã đề xuất thì sẽ phát triển NLTHTN cho HS, góp phần nâng cao kết 

quả học tập phần Quang hình học VL lớp 11 THPT.  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

+ Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng 

NLTHTN cho HS trong dạy học VL THPT. 



 

+ Xây dựng công cụ đánh giá NLTHTN của HS THPT. 

+ Xây dựng các biện pháp bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong 

dạy học VL ở trường THPT. 

+ Xây dựng tiến trình dạy học một số bài trong  phần Quang hình 

học VL 11 theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS. 

+ Tiến hành TNSP để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các 

tiến trình dạy học mới đề xuất. 

5. Những đóng góp của luận án 

+ Làm sáng tỏ hơn cơ sở lí luận của việc bồi dưỡng NLTHTN 

cho HS trong dạy học VL. 

+ Xây dựng được công cụ đánh giá NLTHTN của HS.  

+ Xây dựng được các biện pháp bồi dưỡng NLTHTN cho HS 

trong dạy học VL. 

+ Xây dựng được quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTHTN cho HS 

trong dạy học VL. 

+ Xây dựng được một số tiến trình dạy học trong phần Quang 

hình học VL 11 THPT theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS. 

+ Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên sư phạm 

và GV VL. 

 

NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Những nghiên cứu về năng lực và năng lực thực hành thí 

nghiệm ở nước ngoài  

Denyse Tremblay (2002), trên cơ sở “học tập suốt đời” đã 

quan niệm rằng “NL là khả năng hành động, đạt được thành công và 

chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu 

quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề 

của cuộc sống”. Với khái niệm NLTH, đa số các quan niệm trên Thế 

giới về NLTH mang nội hàm tương đối rộng. Tác giả Millar (2004) 

đã xác định hoạt động thực hành (Practical work) bao gồm mọi hoạt 

động liên quan đến việc quan sát và thao tác tác động vào các đối 

tượng mà ta nghiên cứu. Theo OCR (2018), NLTH là khả năng trình 

bày, áp dụng kiến thức và sự hiểu biết của mình về các lĩnh vực như 

lập kế hoạch TN; sử dụng các thiết bị để triển khai, thực hiện phương 



 

án TN; phân tích kết quả TN và đánh giá phương án TN trong những 

bối cảnh thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề đặt ra trong bối cảnh.  

Qua nghiên cho thấy, các nhà NC ở nước ngoài đã tập trung 

vào việc tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc và biện pháp nâng cao NL 

cũng như NLTHTN từ cách đây khá lâu. Mặc dù các nhà NC đưa ra 

những quan niệm khác nhau về NL nhưng tất cả đều có chung nhận 

định rằng NL có liên quan chặt chẽ với hoạt động, NL được bộc lộ, 

được rèn luyện, được phát triển và có thể đánh giá thông qua hoạt 

động. Đối với NLTHTN của HS trong học tập VL, đa số các NC 

chưa làm rõ được các biện pháp cụ thể để có thể bồi dưỡng các thành 

tố cụ thể, tuy nhiên đều có chung khẳng định rằng sử dụng TN trong 

DH VL có thể giúp nâng cao NLTHTN cho HS.  

1.2. Những nghiên cứu về năng lực và năng lực thực hành thí 

nghiệm ở trong nước 

Tác giả Nguyễn Văn Biên nêu ra bốn thành tố của NLTNg, 

gồm: NL xác định vấn đề cần nghiên cứu và đưa ra các dự đoán, giả 

thuyết; NL thiết kế các phương án TN; NL tiến hành phương án TN 

đã thiết kế; NL xử lí, phân tích và trình bày kết quả. Hoàng Thị Thu 

Thủy cho rằng NLTNg là khả năng phối hợp các kiến thức, kỹ năng, 

phẩm chất, thái độ của mỗi cá nhân để thiết kế phương án TN, tiến 

hành được TN, chế tạo dụng cụ nhằm kiểm chứng giả thuyết, rút ra 

một kết luận cần thiết, hay ứng dụng kiến thức vào đời sống. Tác giả 

đã xây dựng được 23 biểu hiện hành vi tương ứng với bốn thành tố 

của NL thực nghiệm. Tác giả Nguyễn Thị Nhị chỉ ra các thành tố của 

NLTNg, gồm: Thiết kế phương án TN; Lập kế hoạch TN; Tìm hiểu, 

chế tạo dụng cụ TN; Bố trí TN; Tiến hành TN; Thu thập số liệu TN; 

Xử lý số liệu, nhận xét, đánh giá kết quả TN. Tác giả cho rằng có 

thể  phát triển NLTNg thông qua việc thực hiện đồng bộ những biện 

pháp khác nhau như: Tổ chức dạy học các học phần một cách hợp lý 

nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của sinh viên; tăng 

cường hoạt động sửa chữa, chế tạo dụng cụ, thiết bị TN; đổi mới hoạt 

động kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đến NLTNg. Qua một 

số NC kể trên có thể nhận thấy rằng ở trong nước hiện nay đã có rất 

nhiều NC liên quan đến vấn đề NL và NLTHTN. Tất cả đều nhấn 

mạnh vai trò của việc bồi dưỡng, phát triển NLTHTN cho HS, nhiều 

NC đã nêu lên được vai trò quan trọng của NLTHTN đối với quá 

trình học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong các NC trên 

đã nêu ra khái niệm về NLTNg, NLTH, NLTHTN, tuy tên gọi khác 



 

nhau, nhưng nội hàm các khái niệm đó tương đồng nhau, là đều có 

liên quan đến hoạt động TN của HS. Một số NC đưa ra được khái 

niệm, cấu trúc và biện pháp phát triển NLTHTN nhưng lại chưa thể 

hiện rõ sự đa dạng về phương pháp cũng như công cụ để có thể ĐG 

được NLTHTN của HS trong quá trình học tập môn VL. Bên cạnh 

đó, một số NC khác chỉ tập trung vào phương pháp và công cụ để 

đánh giá NLTHTN mà chưa làm sáng tỏ cách thức và quy trình để 

phát triển NLTHTN cho HS. 

1.3. Kết luận chương 1 

Từ những vấn đề được nêu trên, có thể xác định một số nhiệm 

vụ NC cụ thể như sau: 

- NC làm rõ khái niệm NLTHTN, xác định rõ cấu trúc 

NLTHTN và các biểu hiện HV tương ứng. 

- Thiết kế các công cụ để đánh giá được NLTHTN của HS. 

- Điều tra thực trạng về việc bồi dưỡng NLTHTN cho HS 

THPT. 

- Đề xuất biện pháp bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong DH VL. 

- Xây dựng quy trình bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong DH VL.  

- NC đặc điểm về nội dung, cấu trúc phần Quang hình học VL 

lớp 11 THPT. 

- Thiết kế và áp dụng các tiến trình dạy học phần Quang hình học 

VL 11 theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS.  

- Tiến hành TNSP nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả về quá 

trình bồi dưỡng NLTHTN của HS trong dạy học VL theo các biện pháp 

đã đề xuất.  

 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CHO 

HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 

2.1. Năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học 

Vật lí 

2.1.1. Khái niệm và cấu trúc của năng lực  

“NL là thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển nhờ 

tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người 

huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ và các thuộc tính 

cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí…thực hiện thành công 

một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những 

điều kiện cụ thể”.  



 

2.1.2. Khái niệm năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh 

NLTHTN của HS trong học tập môn VL là thuộc tính cá nhân 

được hình thành và phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học 

tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, 

kĩ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lí như hứng thú, niềm tin, ý 

chí… để thực hiện thành công các nhiệm vụ liên quan đến thực hành 

TN. NLTHTN bao gồm lập kế hoạch TN; tiến hành TN; xử lí, đánh 

giá kết quả TN và thiết kế, chế tạo dụng cụ TN. 

2.1.3. Cấu trúc năng lực thực hành thí nghiệm 

Bảng 2. 1. Các thành tố NL và biểu hiện hành vi của NLTHTN 

Thành tố Biểu hiện hành vi Kí hiệu 

Lập kế 

hoạch TN 

Xác định mục đích TN; 

Đề xuất phương án TN; 

Xác định các dụng cụ TN;  

Xác định các bước tiến hành TN;  

Dự đoán kết quả TN.  

HV1. 

HV2. 

HV3. 

HV4. 

HV5. 

Tiến hành 

TN 

Bố trí, lắp ráp các dụng cụ TN; 

Thực hiện các bước của TN; 

Thu thập số liệu. 

HV6. 

HV7. 

HV8.  

Xử lí và 

đánh giá 

kết quả 

TN 

Tính toán các đại lượng, sai số, vẽ đồ thị 

(nếu có); 

Rút ra kết luận, nhận xét kết quả;  

Nhận biết nguyên nhân sai số; 

Đề xuất biện pháp khắc phục sai số; 

Thu dọn dụng cụ TN. 

HV9.  

HV10. 

HV11. 

HV12. 

HV13.  

Thiết kế, 

chế tạo 

dụng cụ 

TN 

Đề xuất dụng cụ TN; 

Xác định các vật liệu, dụng cụ cần thiết; 

Đề xuất các bước chế tạo; 

Thực hiện các bước chế tạo;  

Đánh giá kết quả thực hiện. 

HV14.  

HV15. 

HV16. 

HV17. 

HV18.   

2.1.4. Đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong 

dạy học vật lí 

Xây dựng các bảng Rubric để ĐG NLTHTN của HS qua quan 

sát, kết hợp với ĐG qua hồ sơ, sản phẩm học tập. GV và HS cùng 

tham gia vào quá trình ĐG. 

  



 

Bảng 2. 2. Tiêu chí đánh giá NLTHTN của HS 

Các chỉ 

số hành 

vi 

Mứ

c độ 
Kí hiệu Mô tả mức độ chất lượng 

Gán 

điểm 

HV1. 

Xác 

định 

mục 

đích TN 

Mức 

4 
HV1.M4. 

Tự xác định được mục đích TN một 

cách nhanh chóng, chính xác. 
4 

Mức 

3 
HV1.M3. 

Xác định được mục đích nhưng còn 

chậm. 
3 

Mức 

2 
HV1.M2. 

Xác định được mục đích TN theo 

sự hướng dẫn của GV. 
2 

Mức 

1 
HV1.M1. Chưa xác định được mục đích TN. 1 

HV2. 

Đề xuất 

phương 

án TN 

Mức 

4 
HV2.M4. 

Tự đề xuất được phương án TN tối 

ưu một cách nhanh chóng 
4 

Mức 

3 
HV2.M3. 

Đề xuất được phương án TN nhưng 

chưa tối ưu. 
3 

Mức 

2 
HV2.M2. 

Đề xuất được phương án TN với sự 

hỗ trợ của GV. 
2 

Mức 

1 
HV2.M1. Chưa đề xuất được phương án TN. 1 

HV3. 

Xác 

định các 

dụng cụ 

TN 

Mức 

4 
HV3.M4. 

Tự nêu được tên và mục đích của 

các dụng cụ TN chính xác, đầy đủ. 
4 

Mức 

3 
HV3.M3. 

Tự nêu được tên và mục đích của 

các dụng cụ chính xác nhưng chưa 

đầy đủ. 

3 

Mức 

2 
HV3.M2. 

Nêu được tên và mục đích của các 

dụng cụ theo sự hướng dẫn của GV. 
2 

Mức 

1 
HV3.M1. 

Chưa nêu được tên và mục đích của 

các dụng cụ TN. 
1 

HV4. 

Xác 

định các 

bước 

tiến 

hành TN 

Mức 

4 
HV4.M4. 

Tự xác định được các bước tiến 

hành TN một cách đầy đủ và chính 

xác. 

4 

Mức 

3 
HV4.M3. 

Tự xác định được các bước tiến 

hành TN nhưng chưa đầy đủ hoặc 

chưa chính xác. 

3 

Mức 

2 
HV4.M2. 

Xác định được các bước tiến hành 

TN theo sự hướng dẫn của GV. 
2 



 

Mức 

1 
HV4.M1. 

Chưa thể xác định được các bước 

tiến hành TN. 
1 

HV5. 

Dự đoán 

kết quả 

TN 

Mức 

4 
HV5.M4. 

Dự đoán được chính xác quá trình 

diễn biến và kết quả TN một cách 

nhanh chóng 

4 

Mức 

3 
HV5.M3. 

Dự đoán được quá trình diễn biến 

và kết quả của TN nhưng vẫn còn 

thiếu. 

3 

Mức 

2 
HV5.M2. 

Dự đoán được quá trình diễn biến 

và kết quả của TN dưới sự hướng 

dẫn chi tiết của GV 

2 

Mức 

1 
HV5.M1. 

Chưa dự đoán được quá trình diễn 

biến cũng như kết quả của TN. 
1 

HV6. 

Bố trí, 

lắp ráp 

các 

dụng cụ 

TN 

Mức 

4 
HV6.M4. 

Tự lắp ráp nhanh chóng, chính xác. 

Sắp đặt, bố trí đúng sơ đồ, hợp lý về 

mặt không gian. 

4 

Mức 

3 
HV6.M3. 

Tự lắp ráp chính xác theo sơ đồ 

nhưng cần chỉnh sửa về mặt không 

gian. 

3 

Mức 

2 
HV6.M2. 

Lắp ráp, bố trí theo hướng dẫn của 

GV. 
2 

Mức 

1 
HV6.M1. 

Chưa tự lắp ráp được, GV phải làm 

mẫu, hướng dẫn từng bước. 
1 

HV7. 

Thực 

hiện các 

bước 

của TN 

Mức 

4 
HV7.M4. 

Điều chỉnh dụng cụ chính xác, vận 

hành an toàn, nhanh chóng, xử lí 

tình huống phát sinh tốt. 

4 

Mức 

3 
HV7.M3. 

Điều chỉnh dụng cụ chính xác, vận 

hành an toàn nhưng còn chậm, xử lí 

được tình huống phát sinh. 

3 

Mức 

2 
HV7.M2. 

Điều chỉnh được các dụng cụ theo 

hướng dẫn của GV. 
2 

Mức 

1 
HV7.M1. 

Chưa biết cách thao tác, phải bắt 

chước các thao tác của GV. 
1 

HV8. 

Thu 

thập số 

liệu 

Mức 

4 
HV8.M4. 

Đọc, ghi nhận kết quả một cách 

nhanh chóng, chính xác, trung thực. 
4 

Mức 

3 
HV8.M3. 

Đọc, ghi nhận kết quả chính xác, 

trung thực nhưng còn chậm 
3 



 

Mức 

2 
HV8.M2. 

Đọc, ghi nhận kết quả dưới sự 

hướng dẫn của GV. 
2 

Mức 

1 
HV8.M1. 

Chưa thể đọc, ghi nhận kết quả 

được, cần sự hướng dẫn rất chi tiết 

của GV.  

1 

HV9. 

Tính 

toán các 

đại 

lượng, 

sai số, 

vẽ đồ thị 

(nếu 

cần). 

Mức 

4 
HV9.M4. 

Tính toán các đại lượng nhanh 

chóng, sai số nhỏ (<5-10%), vẽ đồ 

thị chính xác. 

4 

Mức 

3 
HV9.M3. 

Tính toán được các đại lượng, sai 

số tương đối lớn (<10%-20%), vẽ 

đồ thị chính xác nhưng còn chậm. 

3 

Mức 

2 
HV9.M2. 

Cần sự hướng dẫn của GV, còn 

nhầm lẫn trong tính toán, kết quả 

sai lệch so với số liệu thực tiễn. 

2 

Mức 

1 
HV9.M1. 

Chưa tự tính toán được, làm theo 

mẫu của GV. 
1 

HV10. 

Rút ra 

kết luận, 

nhận xét 

kết quả 

Mức 

4 
HV10.M4. 

Tự rút ra được kết luận, nhận xét 

chính xác nhanh chóng. 
4 

Mức 

3 
HV10.M3. 

Tự rút ra được kết luận, nhận xét 

đầy đủ nhưng còn chậm. 
3 

Mức 

2 
HV10.M2. 

Rút ra được kết luận, nhận xét 

nhưng chưa đầy đủ, cần GV hướng 

dẫn để bổ sung. 

2 

Mức 

1 
HV10.M1. 

Chưa thể tự đưa ra được kết luận 

nào, cần hướng dẫn rất chi tiết của 

GV. 

1 

HV11. 

Nhận 

biết 

nguyên 

nhân sai 

số 

Mức 

4 
HV11.M4. 

Nêu được nguyên nhân gây sai số 

đầy đủ và chính xác. 
4 

Mức 

3 
HV11.M3. 

Nêu được nguyên nhân gây sai số 

chính xác nhưng chưa đầy đủ. 
3 

Mức 

2 
HV11.M2. 

Nêu được nguyên nhân gây sai số 

đầy đủ và chính xác với sự hướng 

dẫn của GV. 

2 

Mức 

1 
HV11.M1. 

Không thể nêu ra được nguyên 

nhân sai số nào, cần hướng dẫn rất 

chi tiết của GV. 

1 



 

HV12. 

Đề xuất 

biện 

pháp 

khắc 

phục sai 

số 

 

Mức 

4 
HV12.M4. 

Đề xuất được các biện pháp khắc 

phục một cách đầy đủ và chính xác. 
4 

Mức 

3 
HV12.M3. 

Đề xuất được các biện pháp khắc 

phục một cách chính xác nhưng 

chưa đầy đủ. 

3 

Mức 

2 
HV12.M2. 

Đề xuất được biện pháp khắc phục 

đầy đủ và chính xác với sự hướng 

dẫn của GV. 

2 

Mức 

1 
HV12.M1. 

Không thể nêu ra được biện pháp 

khắc phục nào, cần hướng dẫn rất 

chi tiết của GV. 

1 

HV13. 

Thu dọn 

dụng cụ 

TN. 

Mức 

4 
HV13.M4. 

Tháo rời các dụng cụ đã lắp ráp, vệ 

sinh dụng cụ và sắp xếp chúng gọn 

gàng, an toàn và nhanh chóng. 

4 

Mức 

3 
HV13.M3. 

Tháo rời các dụng cụ đã lắp ráp, vệ 

sinh dụng cụ và sắp xếp chúng gọn 

gàng, an toàn nhưng còn chậm. 

3 

Mức 

2 
HV13.M2. 

Tháo rời các dụng cụ đã lắp ráp, vệ 

sinh dụng cụ và sắp xếp chúng, an 

toàn nhưng cần sự hướng dẫn của 

GV. 

2 

Mức 

1 
HV13.M1. 

Chưa thể tháo rời cũng như cách vệ 

sinh, sắp xếp dụng cụ, làm theo mẫu 

của GV, hoặc tiến hành các bước 

không đảm bảo an toàn. 

1 

HV14. 

Đề xuất 

dụng cụ 

chế tạo. 

Mức 

4 
HV14.M4. 

Tự đề xuất được dụng cụ phù hợp 

với nội dung kiến thức và có tính 

khả thi. 

4 

Mức 

3 
HV14.M3. 

Đề xuất được dụng cụ phù hợp, tính 

khả thi chưa cao, cần sự chỉnh sửa 

của GV. 

3 

Mức 

2 
HV14.M2. 

Đề xuất dụng cụ chưa phù hợp, 

chưa khả thi, cần GV định hướng 

lại. 

2 

Mức 

1 
HV14.M1. 

Chưa thể đề xuất được dụng cụ cần 

chế tạo, cần sự hướng dẫn chi tiết 

của GV. 

1 



 

HV15. 

Xác 

định các 

vật liệu 

và dụng 

cụ cần 

thiết. 

Mức 

4 
HV15.M4. 

Tự xác định được chính xác, đầy đủ 

tên và mục đích của các vật liệu, 

dụng cụ. 

4 

Mức 

3 
HV15.M3. 

Xác định được chính xác tên và 

mục đích của các vật liệu, dụng cụ 

có sự hướng dẫn của GV. 

3 

Mức 

2 
HV15.M2. 

Nêu được một số vật liệu, dụng cụ 

nhưng còn thiếu. 
2 

Mức 

1 
HV15.M1. 

Chưa xác định được tên và mục 

đích của vật liệu, dụng cụ cần thiết. 
1 

HV16. 

Đề xuất 

các 

bước 

chế tạo. 

Mức 

4 
HV16.M4. 

Tự đề xuất được các bước chế tạo 

đầy đủ, chi tiết, chính xác. 
4 

Mức 

3 
HV16.M3. 

Tự đề xuất được các bước chế tạo 

nhưng chưa chi tiết. 
3 

Mức 

2 
HV16.M2. 

Đề xuất được các bước chế tạo với 

sự định hướng của GV. 
2 

Mức 

1 
HV16.M1. 

Chưa thể đề xuất được các bước 

chế tạo, cần GV hướng dẫn cụ thể 

chi tiết. 

1 

HV17. 

Thực 

hiện các 

bước 

chế tạo 

Mức 

4 
HV17.M4. 

Tự chế tạo được sản phẩm, các thao 

tác tiến hành đúng kỹ thuật, an toàn 

và dụng cụ hoạt động tốt, tính kỹ 

thuật và thẩm mĩ cao. 

4 

Mức 

3 
HV17.M3. 

Tự chế tạo được sản phẩm, các thao 

tác tiến hành đúng kỹ thuật, an toàn 

và dụng cụ hoạt động được, tính 

thẩm mĩ đạt. 

3 

Mức 

2 
HV17.M2. 

Chế tạo được dụng cụ dưới sự 

hướng dẫn của GV hoặc tự chế tạo 

được sản phẩm nhưng các yêu cầu 

về kỹ thuật, thẩm mĩ chưa đạt. 

2 

Mức 

1 
HV17.M1. 

Chưa tự chế tạo được, cần sự 

hướng dẫn rất chi tiết của GV. 
1 

HV18. 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

Mức 

4 
HV18.M4. 

Đưa ra được những nhận xét chính 

xác, đầy đủ, trung thực về sản phẩm 

và quá trình chế tạo. 

4 

Mức HV18.M3. Đưa ra được những nhận xét chính 3 



 

3 xác, trung thực về sản phẩm và quá 

trình chế tạo nhưng chưa đầy đủ. 

Mức 

2 
HV18.M2. 

Chỉ đưa ra được một vài nhận xét 

sơ lược về sản phẩm và quá trình 

chế tạo. 

2 

Mức 

1 
HV18.M1. 

Chưa thể đưa ra được nhận xét sản 

phẩm và quá trình chế tạo, hoặc các 

nội dung đưa ra không trung thực. 

1 

 

2.2. Điều tra thực trạng của việc bồi dưỡng năng lực thực hành 

thí nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lí 

Đa số HS có tình cảm tốt với môn VL, hầu hết các em đều 

mong muốn được tiến hành TN trong các giờ học VL, và cảm thấy 

hữu ích khi vận dụng những kiến thức VL để giải thích các hiện 

tượng trong tự nhiên. Hầu hết GV và HS đều nhận thức đúng về vai 

trò của NLTHTN đối với quá trình học tập môn VL. Tuy nhiên GV 

vẫn chưa chú trọng nhiều đến việc bồi dưỡng NLTHTN cho HS, 

cộng với việc HS ít được tiến hành TN nên phần lớn gặp khó khăn 

trong quá trình tiến hành hoạt động TN. Nội dung chương trình hiện 

nay nặng về lý thuyết, chưa chú trọng đến việc bồi dưỡng NL cho 

người học và đặc biệt là GV chưa có biện pháp để bồi dưỡng 

NLTHTN cho HS. Việc ĐG kết quả học tập môn VL theo hướng bồi 

dưỡng NL ở trường phổ thông cũng chưa được quan tâm đúng mức. 

Chế độ kiểm tra thi cử, ĐG kết quả học tập của HS chú trọng nhiều 

vào kiến thức, ít chú trọng đến kỹ năng, thái độ của HS, chưa kích 

thích được khả năng tư duy sáng tạo, ý thức học tập, hợp tác của HS.  

2.3. Các biện pháp bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho 

học sinh trong dạy học Vật lí  

2.3.1. Biện pháp 1. Sử dụng thí nghiệm theo hướng bồi dưỡng 

năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh 

2.3.1.1. Nội dung của biện pháp  

Việc sử dụng TN theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS chính 

là việc GV biết khai thác sử dụng TN thường xuyên, hợp lý, chú 

trọng đến việc bồi dưỡng các HV của NLTHTN cho HS. Thay vì chỉ 

sử dụng các TN như một phương tiện giúp HS chiếm lĩnh kiến thức 

hoặc chỉ để KT ĐG, thì GV khi sử dụng các TN sẽ tập trung để 

hướng đến việc bồi dưỡng các HV cụ thể cho HS.   



 

2.3.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

Mục tiêu của việc tăng cường sử dụng TN trước hết là tạo cho 

HS niềm tin vào khả năng của chính mình đó là có thể tự tìm hiểu 

nghiên cứu và tự lực làm TN. Trong các quá trình đó NLTHTN của 

HS không ngừng được nâng cao từ mức sơ đẳng thụ động là bắt 

chước làm theo đến mức cao hơn mang tính tự chủ cá nhân có thể tự 

đề xuất phương án và tiến hành các TN, tự nghiên cứu thiết kế các 

dụng cụ TN đơn giản đến phức tạp.  

2.3.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

Tùy vào mục đích sử dụng hay đối tượng sử dụng mà mỗi loại 

TN có những yêu cầu và đặc trưng khác nhau, các hành vi được bồi 

dưỡng cũng có thể khác nhau. Để áp dụng biện pháp này, GV có thể 

thực hiện các phương án sau: 

a) Phương án 1: Tăng cường sử dụng các thí nghiệm biểu diễn 

phù hợp  

b) Phương án 2: Tăng cường sử dụng thí nghiệm trực diện  

c) Phương án 3: Thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm thực hành  

d) Phương án 4: Tăng cường giao nhiệm vụ cho học sinh thực 

hiện các thí nghiệm VL ở nhà 

2.3.2. Biện pháp 2. Tăng cường cho học sinh tìm hiểu các ứng 

dụng kỹ thuật của vật lí 

2.3.2.1. Nội dung của biện pháp  

Tăng cường cho HS tìm hiểu các ứng dụng kỹ thuật của VL 

là trong các giờ học VL, GV tích cực tổ chức cho HS tìm hiểu về tên 

gọi, cấu tạo, nguyên lí hoạt động hoặc vai trò của các thiết bị, máy 

móc đối với cuộc sống của con người và thiên nhiên.  

2.3.2.2. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

Thông qua việc giới thiệu về sơ đồ cấu tạo, cấu tạo chi tiết, 

nguyên lí hoạt động, cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật có thể giúp 

bồi dưỡng cho HS một số hành vi của NLTHTN như: Xác định tên 

gọi, công dụng của dụng cụ; phác thảo, vẽ sơ đồ cấu tạo của dụng 

cụ; nêu tên các bộ phận của dụng cụ, máy móc; cách ghép nối các 

chi tiết trong một dụng cụ. 

2.3.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

a) Phương án 1: GV cho HS xem hình ảnh, mô hình, các đoạn 

video về thiết bị, giới thiệu sơ đồ cấu tạo, hướng dẫn HS nêu ra các 

bộ phận chính, nguyên lí hoạt động, ứng dụng trong thực tế.  



 

b) Phương án 2: GV cho HS quan sát thiết bị hoặc quan sát 

hoạt động của thiết bị, sau đó hướng dẫn HS nêu cấu tạo, phác họa sơ 

đồ cấu tạo, nguyên lí hoạt động, ứng dụng trong thực tế.  

c) Phương án 3: GV cho HS thao tác với các dụng cụ là ứng 

dụng kỹ thuật của VL. 

2.3.3. Biện pháp 3. Hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí 

nghiệm 

2.3.3.1. Nội dung của biện pháp  

GV lập kế hoạch tổ chức, hướng dẫn và giao nhiệm vụ thiết kế, 

chế tạo, chỉnh sửa, cải tiến các dụng cụ, thiết bị sử dụng trong đời 

sống, sản xuất hoặc dùng trong quá trình TN.  

2.3.3.2. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

Việc hướng dẫn cho HS chế tạo các dụng cụ đơn giản có ý 

nghĩa rất sâu sắc trong việc bồi dưỡng NLTHTN. Việc làm này 

không chỉ giúp các em có cơ hội rèn luyện các thao tác tay chân mà 

còn phát triển các đức tính cần thiết như tính cẩn thận, tỉ mỉ, tính tập 

trung và bước đầu tạo cho HS tác phong làm việc khoa học.  

2.3.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

a) Phương án 1: Cho HS chế tạo các dụng cụ TN có trong bài học 

b) Phương án 2: Cho HS chế tạo các dụng cụ dựa trên các ứng 

dụng kỹ thuật của VL 

c) Phương án 3: Cho HS chế tạo các dụng cụ cần thiết để phục 

vụ cuộc sống, có nguyên lí hoạt động liên quan đến kiến thức VL. 

2.3.4. Biện pháp 4. Tăng cường các nội dung liên quan đến thực 

hành thí nghiệm trong kiểm tra đánh giá 

2.3.4.1. Nội dung của biện pháp  

Tăng cường các nội dung liên quan đến thực hành TN trong 

kiểm tra ĐG thể hiện ở việc tăng cường các bài tập mà HS cần vận 

dụng các NLTHTN mới giải quyết được và sử dụng nhiều hình thức 

kiểm tra, ĐG để ĐG kết quả học tập của HS. 

2.3.4.2. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

Việc tăng cường các nội dung liên quan đến thực hành TN 

trong kiểm tra ĐG sẽ giúp HS hiểu rõ hơn ý thức được tầm quan 

trọng của NLTHTN, từ đó có kế hoạch tự rèn luyện và bồi dưỡng các 

thành tố NLTHTN cho bản thân, và giúp đánh giá được kết quả học 

tập của HS một cách đầy đủ hơn.  



 

2.3.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

a) Phương án 1: GV xây dựng và tăng cường sử dụng các bài 

tập TN trong các bài kiểm tra thường xuyên và định kì.  

b) Phương án 2: Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp ĐG 

2.4. Quy trình bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học 

sinh trong dạy học Vật lí 

 
Sơ đồ 2. 1. Quy trình bồi dưỡng NLTHTN cho HS 

Chuẩn  

bị  

Tổ chức 

bồi 

dưỡng 

Xác định nội dung, mục tiêu bài 

học 

Xác định các chỉ số HV và mức 

độ cần đạt được 

Xác định các phương tiện, thiết 

bị hỗ trợ, không gian, thời gian. 

Thiết kế tiến trình các hoạt động 

GV định hướng 

HS thực hiện 

Đánh 

giá 

Đánh giá NLTHTN của HS 

Đánh giá quá trình tổ chức bồi 

Giai đoạn 3  

Giai đoạn 2  

Giai đoạn 1  

Xác định các biện pháp bồi 

dưỡng 



 

Chương 3 

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG 

LỰC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CHO HỌC SINH PHẦN 

QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

3.1. Phân tích nội dung phần Quang hình học Vật lí 11 trung học 

phổ thông 

Phần Quang hình học thuộc chương trình VL 11 là một phần 

của Quang học, trong đó không đi sâu giải thích bản chất của các 

hiện tượng mà chỉ dùng phương pháp hình học để nghiên cứu, giải 

thích các hiện tượng liên quan đến ánh sáng. Trong chương trình VL 

11, phần học này được chia thành hai chương: chương “Khúc xạ ánh 

sáng” và chương “Mắt. Các dụng cụ quang”.  

Đặc điểm về nội dung, cấu trúc của phần Quang hình học có 

nhiều điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn đối với quá trình bồi 

dưỡng NLTHTN cho HS. 

3.2. Phân tích bài học và định hướng sử dụng các biện pháp bồi 

dưỡng  năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học 

phần Quang hình học Vật lí 11 trung học phổ thông   

Việc tiến hành phân tích từng bài học cụ thể trong phần Quang 

hình học là cơ sở giúp định hướng trong việc sử dụng các biện pháp 

nhằm góp phần bồi dưỡng các biểu hiện HV của NLTHTN cho HS. 

Tùy vào điều kiện cụ thể về không gian, thời gian, cơ sở vật chất và 

trình độ của HS mà GV sẽ đưa ra phương án phối hợp các biện pháp 

một cách hợp lý nhằm phát triển NLTHTN cho HS. 

3.3. Thiết kế một số tiến trình dạy học phần Quang hình học, Vật 

lí lớp 11 theo hướng bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm 

cho học sinh 

Từ những phân tích định hướng sử dụng các biện pháp nhằm 

bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong tổ chức DH phần Quang hình 

học VL lớp 11 và dựa vào quy trình bồi dưỡng NLTHTN cho HS 

được trình bày ở chương 2 (mục 2.5), 6 tiến trình tổ chức DH các 

bài trong phần Quang hình học đã được thiết kế cụ thể. Mỗi tiến 

trình DH được trình bày theo cấu trúc sau:  

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

IV. RÚT KINH NGHIỆM SƯ PHẠM 



 

Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

4.1. Thực nghiệm sư phạm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Mục đích của TNSP lần 1 nhằm nhận ra được những thuận lợi và 

khó khăn của GV cũng như HS trong quá trình tiếp cận, sử dụng các 

biện pháp nhằm bồi dưỡng NLTHTN cho HS theo quy trình đã được 

xây dựng. Rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần 

thiết để phục vụ cho việc tiến hành TNSP lần 2. 

Mục đích của TNSP lần 2 nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả 

thiết khoa học mà đề tài đã đề xuất. 

4.1.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm lần 1 được tiến hành trên HS khối lớp 

11 của hai trường: THPT Nguyễn Hữu Cảnh và Phổ thông thực hành 

Sư phạm Đồng Nai trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

với tổng số HS là 207.  

Thực nghiệm sư phạm lần 2 cũng được tiến hành trên HS 

khối lớp 11 của hai trường trên, với số HS là 212.  

4.1.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Để tổ chức TNg được thuận lợi, chúng tôi tiến hành các công 

việc: Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm, lựa chọn GV giảng dạy, chuẩn 

bị tài liệu, bài giảng và hướng dẫn GV thực hiện, thống nhất phương 

án thực hiện. Tiến hành quan sát, thu tập số liệu để phân tích, đánh 

giá kết quả TNg. 

4.1.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm lần 1 đã cho thấy tính khả thi của 

tiến tình dạy học theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS. Cần có 

một số thay đổi để đảm bảo cho việc tiến hành TNSP lần 2. 

Thực nghiệm sư phạm lần 2: 

Đánh giá định tính năng lực thực hành thí nghiệm của HS:  

- Các HS ở lớp TNg cảm thấy hứng thú, tích cực hơn trong các 

hoạt động học tập so với HS ở các lớp ĐC. Điều này được thể hiện 

thông qua các hoạt động cụ thể: Số lượng HS tham gia phát biểu xây 

dựng bài học ở lớp TNg nhiều hơn số HS lớp ĐC. HS ở lớp TNg tiếp 

thu các nhiệm vụ học tập và giải quyết chúng nhanh chóng và tốt 



 

hơn. Khả năng liên hệ với thực tế tốt hơn, nêu được nhiều ví dụ trong 

thực tiễn đời sống, sản xuất và khoa học kỹ thuật. Các hoạt động TN 

của HS ở lớp TNg diễn ra thuần thục, chính xác và nhanh chóng hơn 

so với HS ở lớp ĐC. Sản phẩm HS chế tạo ngày càng tốt hơn về hoạt 

động, tính thẩm mĩ tăng lên, đa dạng về vật liệu, kích thước.  

- Ở các lớp ĐC, HS còn lúng túng, chưa tự tin, chưa tích cực 

trong việc tiếp nhận và giải quyết các nhiệm vụ, nhất là đối với các 

thao tác trong quá trình tiến hành TN.  

Đánh giá định lượng năng lực thực hành thí nghiệm của 

HS:  

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp (theo 

dõi chi tiết và ĐG 36 học sinh bất kì được lựa chọn từ các lớp TNg). 

Điểm trung bình NLTHTN của HS được tính bằng công thức sau:  

Điểm NLTHTN =
a*2+b*8

10
 , trong đó: a là điểm trung bình của tự ĐG 

và ĐG đồng đẳng, b là điểm do GV ĐG. 

Xếp loại NLTHTN của HS được quy ước dựa vào điểm 

NLTHTN (xNLTHTN) theo bảng 4.6.  

Điểm 

NLTHTN (xNLTHTN) 
Xếp loại Ký hiệu 

xNLTHTN ≤1 NLTHTN ở mức độ kém Ke 

1 < xNLTHTN < 2 NLTHTN ở mức độ thấp Th 

2 ≤ xNLTHTN < 2.5 NLTHTN ở mức độ trung bình Tb 

2.5 ≤ xNLTHTN < 3.2 NLTHTN ở mức độ khá K 

3.2 ≤ xNLTHTN ≤ 4 NLTHTN ở mức độ cao C 

Qua 3 lần kiểm tra, ĐG thì kết quả thu được cho thấy khi tổ 

chức DH theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS kết hợp với việc 

đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập như trong NC đã đề cập ở 

trên sẽ tác động một cách tích cực đến việc bồi dưỡng NLTHTN cho 

HS, HS cảm thấy hứng thú, tích cực hơn trong các hoạt động học tập. 

Các em tiếp thu nhiệm vụ học tập và giải quyết chúng nhanh chóng và 

tốt hơn, khả năng liên hệ với thực tế tốt hơn, các hoạt động TN thuần 

thục, chính xác và nhanh chóng hơn. Sản phẩm HS chế tạo ngày càng 

tốt hơn. Qua đó thể hiện NLTHTN của HS đã được nâng cao. 



 

Đánh giá kết quả học tập của HS:   

* Kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào của HS trước TNSP 

Bảng phân phối tần suất lũy tích theo phần trăm điểm đầu vào 

 

Nhó

m 

Số 

HS 

Phần trăm số bài kiểm tra đạt điểm Xi  trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐC 
21

1 
0 

0.0

0 

0.4

7 

7.5

8 

29.3

8 

58.7

7 

80.0

9 

89.5

7 

96.6

8 

98.5

8 

100.0

0 

TNg 
21

2 

0.0

0 

0.0

0 

0.4

7 

7.0

8 

29.7

2 

59.9

1 

79.2

5 

89.1

5 

96.2

3 

98.5

8 

100.0

0 

Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích theo phần trăm điểm đầu vào 

 

Điểm số của các nhóm TNg và ĐC về kết quả học tập là tương 

đương nhau, đồ thị phân phối tần suất lũy tích của cả hai nhóm gần 

như nằm trùng khít nhau. Như vậy, thông qua kết quả của các bài 

kiểm tra kết quảhọc tập của các nhóm TNg và ĐC có thể thấy sự 

chênh lệch điểm số là không nhiều, sự khác biệt về điểm số trung 

bình giữa hai nhóm là không có ý nghĩa. Do đó, nếu có sự khác biệt 

về kết quả học tập của hai nhóm sau quá trình TNg thì nguyên nhân 

chính là do sự tác động của các tiến trình dạy học theo hướng bồi 

dưỡng  NLTHTN cho HS đã góp phần nâng cao chất lượng học tập. 

* Kết quả kiểm tra chất lượng đầu ra của HS sau TNSP 

ĐG chất lượng đầu ra của HS sau quá trình TNSP được tiến 

hành thông qua 3 bài kiểm tra, bao gồm: 1 bài kiểm tra 15 phút sau 

khi học xong bài “Phản xạ toàn phần”; 1 bài kiểm tra thực hành: 

“Xác định tiêu cự của TKPK” và 1 bài kiểm tra 1 tiết sau khi học 

xong tiết ôn tập. Sau đó thống kê và phân tích các số liệu thu được 

như dưới đây.  
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Bảng phân phối tần suất lũy tích theo phần trăm điểm đầu ra 

Nhó

m 

Tổ

ng 

số 

HS 

Số 

bài 

kiể

m 

tra 

Phần trăm số bài kiểm tra đạt điểm Xi trở xuống 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐC 211 
633 

0 
0.3

2 

1.1

1 

6.3

2 

23.

70 

49.

61 

76.

15 

88.

15 

95.

89 

98.

74 

100.

00 

TNg 212 
636 0.0

0 

0.0

0 

0.4

7 

2.3

6 

16.

35 

39.

47 

68.

08 

82.

55 

93.

40 

97.

80 

100.

00 

 

Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích theo phần trăm điểm đầu ra 

Bảng các tham số thống kê điểm đầu ra 

Nhóm 

Số bài 

kiểm 

tra  
X  

S2 S V% m X X m=   

ĐC 633 5.60 2.36 1.54 27.43 0.06 5.60 ± 0.06 

TNg 636 6.00 2.37 1.54 25.66 0.06 6.0 ± 0.06 

Dựa vào những kết quả thống kê ở trên, có thể đưa ra một số nhận 

xét như sau: 

- Điểm trung bình X các bài kiểm tra đầu ra của HS ở lớp 

TNg (6.0) cao hơn so với HS ở lớp ĐC (5.60), độ lệch chuẩn S (cả 2 

nhóm đều bằng 1.54) có giá trị nhỏ nên số liệu thu được ít phân tán, 

do đó trị trung bình có độ tin cậy cao.  
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- Tỉ lệ HS đạt loại yếu, kém, trung bình của nhóm TNg giảm 

rất nhiều so với các nhóm ĐC. Ngược lại, tỉ lệ HS đạt loại khá, giỏi 

của nhóm TNg cao hơn nhóm ĐC (bảng 4.10). 

Như vậy, kết quả học tập của nhóm TNg cao hơn kết quả học 

tập của nhóm ĐC.  

Sử dụng các công thức đã được nêu ở trên sẽ tính được S = 

1.54 và t = 4.58. 

Tra bảng phân phối Student với mức ý nghĩa  = 0.05 (khoảng 

tin cậy 95%) và bậc tự do f với: 

f = nTN + nĐC – 2 = 1267, ta có t= 1.96 

Như vậy rõ ràng t ≥ t  nên giả thuyết H0 bị bác bỏ và ta chấp nhận 

giả thuyết H1. Từ đó, rút ra một số kết luận sau: 

- Điểm trung bình của các bài kiểm tra đầu ra ở nhóm TNg cao 

hơn so với điểm trung bình của các bài kiểm tra ở nhóm ĐC. Điều đó 

có nghĩa là tiến trình DH ở các lớp TNg mang lại hiệu quả cao hơn 

tiến trình DH thông thường. 

- Dựa vào kết quả điểm kiểm tra đầu vào và đầu ra có thể thấy, 

kết quả học tập của nhóm TNg cao hơn so với nhóm ĐC. Vì vậy, 

việc tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS đã góp 

phần cải thiện được kết quả và nâng cao được kết quả học tập của 

HS. Qua đó, khẳng định giả thuyết khoa học mà đề tài đã đưa ra là 

hoàn toàn đúng đắn, phương pháp tổ chức DH theo hướng bồi dưỡng 

NLTHTN cho HS trong DH môn VL ở trường THPT mà đề tài đề 

xuất là hoàn toàn khả thi. 

 
KẾT LUẬN 

 

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ NC và kết quả thực nghiệm 

của đề tài, có thể kết luận một số vấn đề cơ bản sau: 

1. Luận án đã làm rõ những cơ sở lý luận về NLTHTN của HS 

trong học tập môn VL, bao gồm: 

- NLTHTN của HS trong học tập môn VL là thuộc tính cá nhân 

được hình thành và phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn 

luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, 

thái độ và các thuộc tính tâm lí như hứng thú, niềm tin, ý chí… để thực 

hiện thành công các nhiệm vụ liên quan đến thực hành TN. 



 

- NLTHTN của HS được bộc lộ ra bên ngoài thông qua những 

hành động nhằm giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, vì thế để ĐG 

NLTHTN cần phải cho HS tham gia các hoạt động và xây dụng được 

các công cụ ĐG với các tiêu chí cụ thể. Với những đặc điểm như vậy, 

NLTHTN được chia thành các thành tố NL, gồm: lập kế hoạch TN; 

tiến hành TN; Xử lí và ĐG kết quả TN; thiết kế, chế tạo dụng cụ TN. 

Trong mỗi thành tố NL được chia ra theo các biểu hiện HV, cụ thể có 

18 chỉ số HV tương ứng với 18 tiêu chí ĐG, mỗi tiêu ĐG giá được 

phân làm 4 mức độ. 

2. Qua việc điều tra thực trạng cho thấy, phần lớn GV và HS 

đều nhận thức được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc 

bồi dưỡng NLTHTN trong DH VL. Tuy nhiên, nhiều GV và HS lại 

chưa có được khái niệm đầy đủ về NLTHTN của HS, GV chưa có 

được những biện pháp để bồi dưỡng NLTHTN cho HS. Ngoài ra, nội 

dung chương trình hiện nay nặng về lý thuyết, kiểm tra đánh giá chưa 

chú trọng đến việc bồi dưỡng NL cho người học là những nguyên 

nhân chính dẫn đến việc DH theo định hướng bồi dưỡng NLTHTN 

cho HS chưa thật sự có hiệu quả. 

3. Đề tài đã đề xuất được 4 biện pháp để bồi dưỡng NLTHTN 

cho HS trong dạy học VL, đó là: Sử dụng TN theo hướng bồi dưỡng 

NLTHTN cho HS; Tăng cường cho HS tìm hiểu các ứng dụng kỹ 

thuật của VL; Hướng dẫn HS chế tạo dụng cụ TN và Tăng cường các 

nội dung liên quan đến thực hành TN trong KT ĐG 

4. Đề tài đã xây dựng được quy trình bồi dưỡng NLTHTN cho 

HS trong dạy học VL gồm ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị, 

Giai đoạn 2: Tổ chức bồi dưỡng, 

Giai đoạn 3: Đánh giá. 

5. Dựa trên những cơ sở lý thuyết đã được xây dựng ở chương 

2 và được NC vận dụng vào trong chương 3, 6 tiến trình DH cụ thể 

của phần Quang hình học VL 11 đã được thiết kế. Xây dựng được 6 

bảng Rubric ĐG NLTHTN của HS với từng bài học cụ thể. 

6. Chế tạo được 02 bộ TN Quang học có thể sử dụng khi dạy 

học phần Quang học trong chương trình môn VL lớp 7, lớp 9, lớp 11. 

7. Chế tạo thành công bộ TN đo tiêu cự của TKPK bằng 

phương pháp soi bóng. 



 

8. Tiến hành TNSP để kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả 

thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài. 

- Kết quả ĐG NLTHTN cho thấy điểm NLTHTN đầu ra của 

HS các lớp TNg cao hơn điểm đầu vào. Điều đó cho thấy khi vận 

dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTHTN cho HS như trong NC đã 

đề cập ở trên sẽ giúp nâng cao NLTHTN cho HS. 

- Qua quá trình ĐG định lượng và kiểm định giả thuyết thống 

kê cho thấy điểm trung bình của nhóm TNg cao hơn nhóm ĐC, số 

lượng HS khá, giỏi của nhóm TNg cao hơn nhóm ĐC, số HS yếu, 

kém của nhóm TNg thấp hơn số HS yếu, kém của nhóm ĐC. 

- Các số liệu phân tích được cho thấy giả thuyết khoa học mà 

đề tài đã đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, phương pháp tổ chức DH theo 

hướng bồi dưỡng NLTHTN cho HS trong DH môn VL ở trường 

THPT mà đề tài đề xuất là hoàn toàn khả thi. 

9. Những kết quả trên cho phép khẳng định: “Nếu đề xuất 

được các biện pháp bồi dưỡng NLTHTN và tổ chức hoạt động dạy 

học theo các biện pháp đã đề xuất thì sẽ nâng cao NLTHTN cho HS, 

góp phần nâng cao kết quả học tập phần Quang hình học VL lớp 11 

THPT”. Kết quả NC của đề tài hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tế 

giảng dạy VL ở các trường THPT hiện nay. 
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INTRODUCTION 

1. Rationale 

The trend of international integration and national 

development requirements require a competent workforce, new 

workers who have both professional knowledge, skills, research 

passion and application of science and technology into practice. 
Therefore, the renovation of content, programs and methods of 

teaching in general and teaching of Physics in particular is 

imperative to match and meet the above requirements. Article 30 of 

the Law on Education (2019), the Resolution of the 8th Central 

Committee of the 11th term, and the Document of the 12th Party 

Congress all emphasize the renewal of educational programs, the 

renewal of general education methods to promote the positive 

students' enthusiasm, self-discipline, initiative and creativity, 

appropriate to their age, level and profession; increase practice, 

application of knowledge into practice. Through practice, it has 

been shown that the Students’ competence of Experimental practice  

in learning Physics has not been shown as its position, role and 

meaning. 

In the section Geometrical optics Physics 11 there are many 

experiments and practical applications. The knowledge in this section 

is the basis for the birth of many types of technical equipment, on the 

other hand, the experiments that students can perform are also quite 

rich. This is also a good condition for teachers to foster the Students’ 

competence of Experimental practice  in teaching process. From the 

above reasons, we chose the topic: "Fostering the Students' 

competence of Experimental practice  in teaching Geometrical 

optics in grade 11 physics at high schools" to study more deeply the 

problems posed. 

2. Objectives of the study 

Proposing measures and procedures to foster the the Students’ 

competence of Experimental practice  in teaching Physics, applying 

these measures and processes to design and organize teaching 

processes of Geometrical optics Physics 11 High School. 

3. The science hypothesis 

If it is possible to propose measures and procedures to foster 

Experimental practice competence and organize teaching activities 
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according to the proposed measures and processes, it will develop 

students’ competence of Experimental practice , contribute to the part 

to improve the learning results in the section Geometrical optics 

Physics 11 High school. 

4. The research tasks 

+ Research on theoretical and practical basis of forstering the 

Students’ competence of  Experimental  practice  in teaching Physics 

in High school. 

+ Developing a tool to assess the Experimental practice 

competence of High school students 

+ Developing measures to forstering the Students’ competence 

of Experimental practice  in teaching Physics in High schools. 

+ Develop the process of teaching some lessons in the part of 

Geometrical optics Physics 11 in the direction of fostering the 

Students’ competence of Experimental practice . 

+ Conduct pedagogical experiments to test the feasibility and 

effectiveness of the proposed new teaching processes.  

5. The new points of the thesis 

+ Clarifying the theoretical basis of fostering the Students’ 

competence of Experimental practice  in teaching Physics. 

+ Build a tool to assess students’ competence of Experimental 

practice . 

+ Develop measures to foster the Students’ competence of 

Experimental practice in teaching Physics. 

+ Develop a process to organize training of the Students’ 

competence of Experimental practice in teaching Physics. 

+ Build up some teaching processes in the part of Geometrical 

optics in Physics 11 in high schools in the direction of fostering the 

Students’ competence of Experimental practice . 

+ The thesis can be used as a reference for pedagogical 

students and Physics teachers. 

 

CONTENTS 

CHAPTER 1. OVERVIEW OF STUDY PROBLEM 

1.1. The result of studies on the competence and Experimental 

practice competence abroad 

Denyse Tremblay (2002), on the basis of "lifelong learning", 

has conceived that "Capability is the ability to act, achieve success, 
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and demonstrate progress through the ability to mobilize and 

effectively use multiple integrated resources of the individual when 

dealing with the problems of life”. With the concept of practical 

competence, most of the world's conceptions of practical competence 

have relatively broad connotations. The author Millar (2004) has 

defined practical work (Practical work) including all activities related 

to observing and manipulating the impact on the objects that we 

study. According to Ocr (2018), practical competence is the ability to 

present and apply one's knowledge and understanding in areas such 

as experimental planning; use equipment to develop and implement 

experimental plans; analyze experimental results and evaluate 

experimental plans in practical contexts in order to solve problems 

posed in the context. 

The research shows that, overseas researchers have focused on 

learning about the concept, structure and measures to improve 

competence  as well as experimental practice competence  for a long 

time. Although researchers give different conceptions of competence, 

all have the same view that competence is closely related to 

activities, competence  is revealed, trained and developed. can be 

assessed through activity. For students' experimental ability in 

learning Physics, most of the studies have not clarified specific 

measures to foster specific components, however, they all agree that 

using experiments in teaching Physics can help improve students' 

ability to practice experiments. 

1.2. The result of studies on the competence and Experimental 

practice competence in our country 

Author Nguyen Van Bien proposes four experimental 

competencies, including: competence to identify problems to be 

researched and to make predictions and hypotheses; competence to 

design experimental plans; competence to conduct the designed 

experimental plan; competence to process, analyze and present 

results. Hoang Thi Thu Thuy said that experimental competence is 

the ability to combine the knowledge, skills, qualities and attitudes of 

each individual to design experimental plans, conduct experiments, 

and manufacture instruments to test a hypothesis, draw a necessary 

conclusion, or apply knowledge to life. She has built 23 behavioral 

manifestations corresponding to the four experimental competencies. 

Author Nguyen Thi Nhi proposes the elements of Experimental 
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practice competence, including: Designing experimental plans; 

Experimental planning; Learn and manufacture experimental 

instruments; Experimental layout; Conduct experiments; Collect 

experimental data; Data processing, commenting and evaluation of 

experimental results. The author believes that it is possible to develop 

experimental practice competence through the synchronous 

implementation of different measures such as: Organizing the 

teaching of the modules in a reasonable way to promote positivity, 

self-reliance and creativity of students; strengthen repair and 

manufacture of experimental instruments and equipment; innovate 

testing and evaluation activities towards focusing on experimental 

practice competence. Through some of the above studies, it can be 

seen that in the country, there are many studies related to the issue of 

competence to practice experiments.  

All studies emphasize the role of fostering competence for 

students. Many researchers have pointed out the important role of 

students' Experimental practice competencies in the process of 

learning and applying knowledge into practice. 

The above studies have proposed the concept of experimental 

competence, practical competence, Experimental practice 

competence, although the names are different, but the connotations of 

those concepts are similar, they are all related to student 

experimentation. Some studies have introduced the concept, structure 

and measures to develop experimental practice competence, but have 

not clearly shown the diversity of methods and tools to be able to 

assess students’ competence of Experimental practice  in the process 

of studying Physics. In addition, some studies only focus on methods 

and tools to evaluate experimental practice competence, but have not 

clarified the way and process to develop the Students’ competence of 

Experimental practice .  

1.3. Conclusion of Chapter 1 

Some specific research tasks can be identified as follows: 

- Researching and clarify the concept of experimental practice 

competence, clearly defining the experimental practice competence 

structure and corresponding behavioral manifestations. 

- Design tools to assess students' experimental practice 

competence. 
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- Investigate the actual situation of fostering experimental 

practice competence for students in High schools. 

- Propose measures to foster the Students’ competence of 

Experimental practice  in teaching Physics. 

- Develop a process of fostering the Students’ competence of 

Experimental practice  in teaching Physics. 

- Studying the characteristics of the content, structure of the 

geometrical optics in grade 11 Physics at High school. 

- Design and apply the teaching process of the geometrical optics 

in grade 11 Physics in the direction of fostering the Students’ 

competence of Experimental practice . 

- Conduct pedagogical experiments to evaluate the feasibility and 

effectiveness of the process of fostering students' experimental practice 

competence in teaching Physics according to the proposed measures. 

 

CHAPTER 2. THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF 

FOSTERING THE STUDENTS’ COMPETENCE OF 

EXPERIMENTAL PRACTICE  IN TEACHING PHYSICS 

 

2.1. Students' experimental practice competence in teaching Physics  

2.1.1. The concept and structure of competence  

“Competency is an individual attribute that is formed and 

developed through inherent qualities and the process of learning and 

training, allowing people to synthesize knowledge, skills, attitudes 

and personal attributes such as interest, belief, will, etc., to 

successfully perform a certain type of activity, to achieve the desired 

results under specific conditions”.  

2.1.2. The concept of students' experimental practice competence 

Students' experimental practice competence in learning 

Physics is an individual attribute formed and developed by their 

inherent qualities and learning and training process, allows people 

to mobilize synthesis of knowledge, skills, attitudes and psychological 

attributes such as excitement, belief, will... to successfully perform 

tasks related to experimental practice. Experimental practice 

competence including planning experimental; conducting 

experiments; processing and evaluation of experimental results and 

designing, making experimental instruments. 



6 

2.1.3. Structure of Experimental practice competence  

Table 2. 1. Competence components and behavioral manifestations of 

experimental practice competence 

Components Behavioral expression Sign 

Planning 

experimental  

Determine the purpose of the 
experiment; 
Proposing experimental plans; 
Identification of Experimental 
equipment; 
Determine the steps to conduct the 
experiment; 
Predict the results of the experiment. 

HV1. 
 
HV2. 
HV3. 
HV4. 
 
HV5. 

Conducting 
experiments 

Arrange and assemble experimental 
instruments; 
Perform the steps of the experiment; 
Data collection. 

HV6. 
 
HV7. 
HV8.  

Processing 
and 

evaluation of 

Experimental 
results 

Calculating quantities, errors, plotting; 
Draw conclusions, comment on results; 
Identify the cause of the error; 
Proposing measures to correct errors; 
Clean up Experimental equipment. 

HV9.  
HV10. 
HV11. 
HV12. 
HV13.  

Designing, 
making 

Experimental 
instruments 

Proposing experimental equipment; 
Determine the necessary materials and 
tools; 
Proposing manufacturing steps; 
Perform crafting steps; 
Performance evaluation 

HV14.  
HV15. 
 
HV16. 
HV17. 
HV18.   

2.1.4. Evaluation of students’ competence of Experimental practice  

in teaching physics 

Table 2. 2. Criteria for assessing students’ competence of 

Experimental practice  

Behavioral 
indicators 

Level Sign Description of quality level Point 

HV1. 
Determine the 
purpose of the 

experiment 

Level 4 HV1.M4. 
Determine the purpose of the 
Experimental quickly and 
accurately 

4 

Level 3 HV1.M3. 
Defining the goal but still 
slow 

3 
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Level 2 HV1.M2. 
Determine the purpose of the 
Experimental under the 
guidance of the teacher. 

2 

Level 1 HV1.M1. 
The purpose of the 
Experimental has not been 
determined. 

1 

HV2. 
Proposing 

experimental 
plans 

Level 4 HV2.M4. 
Proposing an optimal and 
quickly experimental plan 

4 

Level 3 HV2.M3. 
Proposed experimental plans 
but not optimal 

3 

Level 2 HV2.M2. 
Proposing experimental 
plans with the support of 
teachers. 

2 

Level 1 HV2.M1. 
Experimental plans has not 
been proposed 

1 

HV3. 
Identification 

of 
Experimental 

equipment 

Level 4 HV3.M4. 

State the name and purpose 
of the experimental 
equipment accurately and 
completely 

4 

Level 3 HV3.M3. 

State the name and purposes 
of the experimental 
equipment accurately but 
incomplete 

3 

Level 2 HV3.M2. 
State the name and purposes 
of the experimental with the 
support of teachers. 

2 

Level 1 HV3.M1. 
The name and purpose of the 
experimental equipment has 
not been stated. 

1 

HV4. 
Determine the 

steps to 
conduct the 
experiment 

Level 4 HV4.M4. 
Determine the steps to 
conduct the Experimental 
completely and accurately. 

4 

Level 3 HV4.M3. 
Determine the steps to 
conduct the Experimental but 
are incomplete or inaccurate. 

3 

Level 2 HV4.M2. 
Determine the steps to 
conduct the Experimental 
with the support of teachers. 

2 



8 

Level 1 HV4.M1. 
The experimental steps 
cannot be determined 

1 

HV5. Predict 
the results of 

the 
experiment 

Level 4 HV5.M4. 

Predict the course of the 
Experimental and the results 
of the Experimental 
accurately and quickly 

4 

Level 3 HV5.M3. 

Predict the course of the 
Experimental and the results 
of the Experimental but 
lacking. 
 

3 

Level 2 HV5.M2. 

Predict the course of the 
Experimental and the results 
of the Experimental with the 
support of teachers. 

2 

Level 1 HV5.M1. 
The course and outcome of 
the Experimental cannot be 
predicted. 

1 

HV6. 

Arrange and 
assemble 

experimental 
instruments 

Level 4 HV6.M4. 

Quick and accurate self-
assembly. Arrange, arrange 
the correct diagram, 
reasonable in terms of space. 

4 

Level 3 HV6.M3. 
Self-assembled exactly 
according to the diagram but 
requires spatial correction. 

3 

Level 2 HV6.M2. 
Arrange and assemble 
experimental instruments 
with the support of teachers. 

2 

Level 1 HV6.M1. 

Not self-assembled, the 
teachers have to model, step 
by step instructions to guide 
assembly 

1 

HV7. 

Perform the 
steps of the 
experiment 

Level 4 HV7.M4. 

Adjust tools accurately, 
operate safely and quickly, 
handle arising situations 
well. 

4 

Level 3 HV7.M3. 
Adjust tools accurately, 
operate safely but slowly, 

3 
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handle arising situations. 

Level 2 HV7.M2. 
Adjust the tools with the 
support of teachers. 

2 

Level 1 HV7.M1. 
Do not know how to 
manipulate, have to imitate 
the actions of the teacher. 

1 

HV8. Data 
collection 

Level 4 HV8.M4. 
Read and record results 
quickly, accurately and 
honestly. 

4 

Level 3 HV8.M3. 
Read and record accurate and 
honest results but still slow. 

3 

Level 2 HV8.M2. 
Read and record the results 
with the support of teachers. 

2 

Level 1 HV8.M1. 

Unable to read and record 
the results, need very 
detailed instructions from the 
teacher. 

1 

HV9. 
Calculating 
quantities, 

errors, 
plotting. 

Level 4 HV9.M4. 

Calculating quantities 
quickly, with small errors 
(<5-10%), plotting 
accurately. 

4 

Level 3 HV9.M3. 

Calculating quantities, the 
error is relatively large 
(<10%-20%), drawing the 
graph is accurate but still 
slow. 

3 

Level 2 HV9.M2. 

Need the support of teachers, 
there is still confusion in the 
calculation, the results are 
different from the actual 
data. 

2 

Level 1 HV9.M1. 
Not self-calculate, follow the 
teacher's example. 

1 

HV10. Draw 
conclusions, 
comment on 

results 

Level 4 HV10.M4. 
Draw conclusions, 
comments accurately and 
quickly. 

4 

Level 3 HV10.M3. 
Draw conclusions and 
comments fully but still 

3 
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slow. 

Level 2 HV10.M2. 

Draw conclusions, 
comments, but not enough, 
need teachers to guide to 
supplement. 

2 

Level 1 HV10.M1. 
Not self-conclusions, need 
very detailed instructions 
from the teacher. 

1 

HV11. 

Identify the 
cause of the 

error 

Level 4 HV11.M4. 
State the cause of the error 
completely and accurately. 

4 

Level 3 HV11.M3. 
State the exact cause of the 
error, but it is not complete. 

3 

Level 2 HV11.M2. 
State the cause of the error 
fully and accurately with the 
support of teachers. 

2 

Level 1 HV11.M1. 

Not self-possible to state the 
cause of the error, need 
detailed instructions from the 
teacher. 

1 

HV12. 
Proposing 

measures to 
correct errors 

 

Level 4 HV12.M4. 
Proposing correct and 
complete remedial measures 

4 

Level 3 HV12.M3. 
Proposing correct but 
incomplete remedial 
measures. 

3 

Level 2 HV12.M2. 
Proposing correct and 
complete remedial measures 
with the support of teachers. 

2 

Level 1 HV12.M1. 

Not self-possible measures 
to correct errors, need 
detailed instructions from the 
teacher 

1 

HV13. Clean 
up 

Experimental 
equipment. 

Level 4 HV13.M4. 

Disassemble assembled 
tools, clean tools and 
organize them neatly, safely 
and quickly. 

4 

Level 3 HV13.M3. 
Disassemble assembled 
tools, clean tools and arrange 
them neatly, safely but 

3 
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slowly. 

Level 2 HV13.M2. 

Disassemble assembled 
tools, clean tools and arrange 
them, safe but need teacher 
guidance. 

2 

Level 1 HV13.M1. 

It is not possible to 
disassemble as well as how 
to clean, arrange tools, 
follow the teacher's model, 
or take steps that are not 
safe. 

1 

HV14. 
Proposing 

experimental 
equipment. 

Level 4 HV14.M4. 
Proposing tools suitable for 
knowledge content and 
feasible. 

4 

Level 3 HV14.M3. 
Proposing suitable tools, 
feasibility is not high, need 
correction of teachers. 

3 

Level 2 HV14.M2. 
Proposed tools are not 
suitable, not feasible, need 
teachers to reorient. 

2 

Level 1 HV14.M1. 

It is not possible to suggest 
the tools to be made, need 
detailed instructions from the 
teacher. 

1 

HV15. 
Determine the 

necessary 
materials and 

tools. 

Level 4 HV15.M4. 

Self-determination is 
accurate, full name and 
purpose of materials and 
tools. 

4 

Level 3 HV15.M3. 

Accurately identify the 
names and purposes of 
materials and tools with the 
guidance of the teacher. 

3 

Level 2 HV15.M2. 
It contains some materials 
and tools that are lacking. 

2 

Level 1 HV15.M1. 

The name and purpose of the 
necessary materials and tools 
have not been determined 
 

1 
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HV16. 
Proposing 

manufacturing 
steps. 

Level 4 HV16.M4. 
Self-proposed steps are 
fully, detailed, accurate 
fabrication steps. 

4 

Level 3 HV16.M3. 
The steps are proposed, but 
the details are not yet 
detailed. 

3 

Level 2 HV16.M2. 
The proposal is crafted with 
the direction of the teacher.  

2 

Level 1 HV16.M1. 

It is not possible to propose 
steps to create, needing 
specific instructions from 
teachers. 

1 

HV17. 
Perform 

crafting steps 

Level 4 HV17.M4. 

Self-fabricating products, 
operations conducted 
correctly, safely and 
instruments work well, 
technical and aesthetically 
high. 

4 

Level 3 HV17.M3. 

Self-fabricate products, 
operations conducted 
correctly, safely and 
operational tools, aesthetics 
achieved. 

3 

Level 2 HV17.M2. 

Making tools under the 
guidance of teachers or 
making their own products 
but technical and aesthetic 
requirements have not been 
achieved. 

2 

Level 1 HV17.M1. 
Not yet self-made, needs 
very detailed guidance from 
the teacher. 

1 

HV18. 
Performance 
evaluation 

Level 4 HV18.M4. 

Make accurate, complete, 
honest comments about the 
product and the 
manufacturing process. 

4 

Level 3 HV18.M3. 
Make accurate, honest 
comments about the product 

3 
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and the manufacturing 
process but incomplete. 

Level 2 HV18.M2. 

Only a few brief comments 
about the product and the 
manufacturing process can 
be made. 

2 

Level 1 HV18.M1. 

It is not possible to comment 
on the product and the 
manufacturing process, or 
the content given dishonesty. 

1 

 

2.2. Investigate the reality of fostering the Students’ competence 

of Experimental practice  in teaching Physics 
Most students have a good feelings about Physics, most of 

them want to conduct experiments in Physics classes, and find it 
useful to apply their knowledge of physics to explain phenomena in 
nature. Most teachers and students are rightly aware of the role of 
experimental competence in the learning process of Physics. 
However, teachers still have not paid much attention to fostering 
students' experimental practice competence, plus students rarely 
conduct experiments, so most of them have difficulty in conducting 
experimental activities. The content of the current program is heavy 
on theory, not focusing on competence building for learners, and 
especially teachers have not taken measures to foster students' 
experimental practice competence. The assessment of physics study 
results in the direction of competence training in high school is also 
not paid enough attention.The examination and evaluation of 
students' learning results focuses heavily on knowledge, less 
emphasis on students' skills and attitudes, and has not stimulated 
students' ability to think creatively, learn and cooperate. 
2.3. Measures to foster the Students’ competence of Experimental 
practice  in teaching Physics 
2.3.1. Measure 1. Using experiments in the direction of fostering 

students’ competence of Experimental practice  
2.3.1.1. Content of the measure 

The using experiments in the direction of fostering students' 
experimental practice competence is the fact that teachers know how to 
exploit and use experiments regularly and rationally, focusing on 
fostering behaviors of the Students’ competence of Experimental 
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practice . Instead of just using experiments as a means to help students 
acquire knowledge or just for assessment, teachers when using 
experiments will focus on fostering specific behaviors for students.  
2.3.1.2. Purpose and meaning of the measure 

To give students confidence in their own ability to be able to do 
research and Experimental on their own. During those processes, 
students' experimental practice competence is constantly improved 
from the passive level of imitation to a higher level of self-control, 
where individuals can self-propose plans and conduct their own 
experiments, self-study and design of simple to complex 
experimental instruments. 
2.3.1.3. Method of implementing the measure  

Depending on the purpose of use or the object of use, each type 
of Experimental has different requirements and characteristics, and 
the fostered behaviors may also be different. To apply this measure, 
teachers can implement the following options: 

a) Option 1: Increase the use of appropriate demonstration 
experiments 

b) Option 2: Increase the use of student experiments 
c) Option 3: Complete practices experiment 
d) Option 4: Increase the assignment of tasks for students to 

perform Physics experiments at home 
2.3.2. Measure 2. Strengthening students to learn the technical 
applications of Physics 

2.3.2.1. Content of the measure 
Strengthening students to learn the technical applications of 

Physics is that in physics lessons, teachers actively introduce students 
to the name, structure, operating principle or role of equipment and 
machines for human life and nature. 
2.3.2.2. Purpose and meaning of the measure 

Through the introduction of structural diagrams, detailed 
structures, operating principles, and how to use technical 
equipment, it can help foster students with some behaviors of 
experimental competence such as: Identify names and uses of 
tools; sketch, draw the structure diagram of the tool; name the parts 
of tools and machines; how to join parts of a tool. 
2.3.2.3. Method of implementing the measure 

a) Option 1: Teachers show students pictures, models, and 
videos about equipment, introduce structural diagrams, guide 
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students to outline the main parts, operating principles, and practical 
applications. 

b) Option 2: Teachers let students observe the device or observe 
the device's operation, then guide the students to state the structure, 
sketch the structure diagram, the operating principle, and the 
application in practice. 

c) Option 3: Teachers let students use tools that are technical 
applications of physics 
2.3.3. Measure 3. Instruct students to make laboratory instruments 

2.3.3.1. Content of the measure 
Teachers plan, organize, guide and assign tasks to design, 

manufacture, modify and improve tools and equipment used in life, 
production or in the Experimental process. 
2.3.3.2. Purpose and meaning of the measure 

The instruction for students to make simple tools has a very 
profound meaning in fostering the ability to practise experiments. 
This job not only gives them the opportunity to practise manual 
movements, but also develops necessary qualities such as 
carefulness, meticulousness, concentration, and initially creates a 
scientific working style for students. 
2.3.3.3. Method of implementing the measure 

a) Option 1: Have students make experimental tools included in 
the lesson 

b) Option 2: Have students make tools based on technical 
applications of Physics 

c) Option 3: Have students make necessary tools to serve life, 
with operating principles related to Physics knowledge. 
2.3.4. Measure 4. Enhance the content related to experimental 
practice in testing and assessment 
2.3.4.1. Content of the measure 

Strengthening the content related to experimental practice in 
testing and assessments is reflected in the strengthening of exercises 
that students need to apply experimental skills to solve and use a 
variety of tests and assessments to assess student learning. 
2.3.4.2. Purpose and meaning of the measure 

Strengthening the contents related to experimental practice in 
testing and assessment will help students better understand the 
importance of experimental practice competence, thereby making 
plans to self-train and foster the component of the ability to practise 
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experiments for themselves, and help assess students' learning 
outcomes more fully.  
2.3.4.3. Method of implementing the measure 

a) Option 1: Teachers develop and increase the use of 
experimental exercises in regular and periodic tests. 

b) Option 2: Diversify assessment forms and methods 
2.4. The process of fostering the Students’ competence of 
Experimental practice  in teaching Physics  

 
Diagram 2. 2. The process of fostering the Students’ competence of 

Experimental practice  
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CHAPTER 3 

ORGANIZATION OF TEACHING IN THE DIRECTION OF 

OF FOSTERING STUDENTS’ COMPETENCE OF 

EXPERIMENTAL PRACTICE  IN TEACHING THE 

GEOMETRICAL OPTICS IN GRADE 11 PHYSICS AT 

HIGH SCHOOLS 
 

3.1. Analysis of the content of the Geometrical optics in grade 11 

Physics at High schools  

The Geometric optics section of the Physics 11 program is a 

part of Optics, which does not go into depth explaining the nature of 

phenomena, but only uses geometric methods to study and explain 

phenomena related to light. In the Physics 11 program, this course is 

divided into two chapters: chapter “Refraction of light” and chapter 

“Eyes. Optical instruments”. 

The characteristics of the content and structure of the 

Geometric optics section have many favorable conditions as well as 

difficulties for the process of fostering Experimental practice 

competence for students. 

3.2. Analyzing lessons and orienting to use measures to foster 

students' experimental practice competence in teaching the 

section Geometrical Optics Physics 11 at High schools  

The analysis of each specific lesson in the section Geometrical 

Optics is the basis to help orient in the use of measures to contribute 

to fostering behavioral manifestations of experimental competence 

for students. Depending on the specific conditions of space, time, 

facilities and the level of students, teachers will offer a plan to 

coordinate measures in a reasonable way to develop experimental 

practice competence for students.  

3.3. Design some teaching processes in the section Geometrical 

Optics Physics 11 in the direction of fostering Experimental 

practice competence for students. 

From the analysis oriented to use methods to foster experimental 

practice competence for students in the teaching section Geometrical 

Optics Grade 11 Physics, and based on the process of fostering 

experimental practice competence for students are presented in chapter 

2, 6 processes for organizing and teaching lessons in the section 
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Geometrical Optics geometry have been specifically designed. Each 

teaching process is presented according to the following structure:  

I. LESSON OBJECTIVES 

II. PREPARATION OF TEACHERS AND STUDENTS 

III. ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES 

IV. EDUCATIONAL LESSONS LEARN 
 

CHAPTER 4. PEDAGOGICAL EXPERIMENTATION 
 

4.1. Pedagogical experimentation 

4.1.1. Purpose of pedagogical experimentation 

The purpose of the first pedagogical Experimental is to realize the 

advantages and disadvantages of teachers as well as students in the 

process of approaching and using measures to foster students' 

experimental practice competence according to procedure which has 

been built. Learn from experience to adjust and supplement necessary 

issues to serve the second pedagogical experiment. 

The purpose of the second pedagogical Experimental is to test the 

correctness of the scientific hypothesis that the topic has proposed. 

4.1.2. Objects and content of pedagogical experimentation 

The first pedagogical Experimental was conducted on 11th 

grade students of two schools: Nguyen Huu Canh High School and 

Dong Nai Pedagogical Practice High School in Bien Hoa city, Dong 

Nai province, with a total of student of 207.  

The second pedagogical Experimental was also conducted on 

11th grade students of the two schools above, with the number of 

students being 212 

4.1.3. Methods of conducting pedagogical experimentation 

In order to facilitate pedagogical Experimental favorable, we 

conducted the following works: selected samples, selected teachers, 

prepared documents, lectures and guided the teachers to implement 

and decided the implementation plans, observed, collected data to 

analyze, evaluated the experimental results. 

4.1.4. The result of pedagogical experiment 

The first pedagogical Experimental has shown the 

feasibility of teaching progress towards fostering students' 

experimental practice competence. A number of changes are 

needed to ensure the conduct of the second experiment.  
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The second pedagogical experiment: 

Qualitative: 

- Students in the experimental class felt more interested and 

active in learning activities than students in the control class. This is 

shown through specific activities: The number of students 

participating in lesson-building speeches in the experimental class is 

more than the number of students in the control class. Students in the 

experimental class approach the learning tasks and solve them faster 

and better. The ability to relate to reality is better, giving more 

examples in real life, production and science and technology. 

Experimental activities of students in the Experimental class took 

place more proficiently, accurately and quickly than students in the 

control class. Products made by students are getting better and better 

in terms of operation, increased aesthetics, variety of materials and 

sizes. 

- In the control classes, students were still confused, not 

confident, not active in receiving and solving tasks, especially   

experiment skills. 

Quantitative: 

We use case study method (detailed follow-up and assessment of 

36 random students selected from experimental classes). The average 

score of students' experimental practice ability is calculated by the 

formula: 
a*2+b*8

10
 , Where: a is the average score of self-assessment and 

peer assessment, b is the score assessed by the teacher. 

Classification of students' experimental practice competence is 

conventionally based on the experimental practice competence score 

according to table 4.6. 

Grade X Grading Symbols 

X≤1 Poor level Ke 

1 < X< 2 Low level Th 

2 ≤ X< 2.5 Average level Tb 

2.5 ≤ X< 3.2 Good level K 

3.2 ≤ X ≤ 4 High level C 
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Through 3 times of testing and evaluation, the results 

obtained show that when organizing teaching in the direction of 

fostering experimental practice competence for students combined 

with the innovation of testing and evaluating learning results as in 

The research mentioned above will have a positive impact on 

fostering the ability to practice experiments for students, students feel 

more interested and active in learning activities. They approach 

learning tasks and solve them faster and better, better able to relate to 

reality, more proficient, accurate and fast experimental activities. 

Student-made products are getting better and better. Thereby it is 

demonstrated that the students' experimental practice competence has 

been improved. 

Student learning outcomes: 

* Results of students' input quality test before the pedagogical 

experiment 

Table of cumulative frequency distribution as a percentage of pre - 

test scores 

Group  

 

Total 

of 

studen

ts 

% incidence of students scoring at Xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Control 
211 0 

0.0

0 

0.4

7 

7.5

8 

29.3

8 

58.7

7 

80.0

9 

89.5

7 

96.6

8 

98.5

8 

100.0

0 

Experim

ent 
212 

0.0

0 

0.0

0 

0.4

7 

7.0

8 

29.7

2 

59.9

1 

79.2

5 

89.1

5 

96.2

3 

98.5

8 

100.0

0 
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Chart of cumulative frequency distribution as a percentage of 

pre - test scores 

The scores of the experimental and control groups on learning 

outcomes are similar, the cumulative frequency distribution graphs of 

both groups are almost identical. Thus, through the results of the 

study results tests of the experimental and control groups, it can be 

seen that the score difference is not much, the difference in mean 

scores between the two groups is not significant. Therefore, if there is 

a difference in the learning outcomes of the two groups after the 

experiment, the main cause is the impact of the teaching processes 

towards fostering the experimental practice competence of students 

who have already completed the Experimental contribute to 

improving the quality of learning. 

* The results of the quality test of the students' output after 

the pedagogical experiment 

Assessing the quality of students' output after the pedagogical 

Experimental is conducted through 3 tests, including: 1 15-minutes 

test after completing the lesson "Full reflection"; 1 practice test: 

“Determining the focal length of a diverging lens” and 1 test 1 period 

after completing the review period. Then collect and analyze the data.   

Table of cumulative frequency distribution as a percentage of post - 

test scores 

Group  

 

Tota

l of 

stud

ents 

The 

num

ber 

of 

exa

ms 

% incidence of students scoring at Xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contro

l 211 
633 

0 
0.

32 

1.

11 

6.

32 

23.

70 

49.

61 

76.

15 

88.

15 

95.

89 

98.

74 

100.

00 
Experi

ment 212 
636 0.

00 

0.

00 

0.

47 

2.

36 

16.

35 

39.

47 

68.

08 

82.

55 

93.

40 

97.

80 

100.

00 
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Chart of cumulative frequency distribution as a percentage of post - 

test scores 

Table of statistical parameters of post - test scores 

Group The 

numbe

r of 

exams 

X  
S2 S V% m 

X X m= 
 

Control 
633 

5.6

0 

2.3

6 

1.5

4 

27.4

3 

0.0

6 

5.60 ± 0.06 

Experimen

t 
636 

6.0

0 

2.3

7 

1.5

4 

25.6

6 

0.0

6 

6.0 ± 0.06 

Based on the above statistical results, some comments can be 

made as follows: 

- The average score of the students' output tests in the 

experimental class (6.0) is higher than that of the students in the 

control class (5.60), the standard deviation S (both groups are equal 

to 1.54) has a small value. Therefore, the data obtained is less 

scattered, so the mean has high reliability. 

- The percentage of students achieving weak, poor, and 

average grades in the experimental group was greatly reduced 

compared to the control group. In contrast, the percentage of students 
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with execllent and good grades in the experimental group was higher 

than in the control group (table 4.10). 

Thus, the learning outcomes of the experimental group were 

higher than those of the control group.  

Using the formulas given above we get S = 1.54 and t = 4.58. 

Look up the Student distribution table with a significance level 

a = 0.05 (95% confidence interval) and degrees of freedom f , with f 

= 1267, we have t = 1.96 

Thus t ≥ t  , hypothesis H0 is rejected and we accept hypothesis H1. 

From this, the following conclusions can be drawn: 

- The average score of the output tests in the experimental group is 

higher than the average score of the tests in the control group. That means 

that the teaching process in experimental classes is more effective than the 

normal teaching process. 

- Based on the results of the input and output test scores, it can 

be seen that the learning results of the experimental group are higher 

than that of the control group. Therefore, the organization of teaching 

in the direction of fostering the ability to practice experiments for 

students has contributed to improving the results and improving the 

learning results of students, Thereby, affirming the scientific 

hypothesis that the topic has given is completely correct, the method 

of organizing teaching in the direction of fostering experimental 

practice competence for students in teaching physics at High schools 

without the proposed topic is workable. 

 

CONCLUSIONS 

 

Based on the research objectives, tasks and experimental 

results of the thesis, it can be concluded: 

1. The thesis has clarified the theoretical foundations of 

students' experimental practice competence in learning Physics, 

including: 

- Students' experimental practice competence in learning Physics 

is an individual attribute formed and developed by their inherent 

qualities and learning and training process, allows people to mobilize 

synthesis of knowledge, skills, attitudes and psychological attributes 
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such as excitement, belief, will... to successfully perform tasks related to 

experimental practice. 

- Students' experimental practice competence is revealed through 

actions to solve specific tasks, so in order to evaluate the ability to 

practice experiments, it is necessary for students to participate in 

activities and for teachers to build evaluation tools with specific 

criteria. With such characteristics, the experimental practice 

competence is divided into competency components, including: 

experimental planning; conduct experiments; processing and 

evaluating experimental results; Design and manufacture of 

experimental instruments. In each competency component divided by 

behavioral manifestations, specifically, there are 18 behavioral 

indicators corresponding to 18 evaluation criteria, each evaluation 

criterion is divided into 4 levels. 

2. Through the investigation of the actual situation, it was 

found that the majority of teachers and students were aware of the 

importance and necessity of fostering experimental practice 

comptence in teaching physics. However, many teachers and students 

do not have a complete concept of students' experimental practice 

comptence, teachers do not have measures to foster students' 

experimental practice competence. In addition, the current content of 

the program is heavy on theory, testing and assessment have not paid 

attention to competence building for learners, which are the main 

reasons for experimental practice-oriented teaching for students are 

not really effective. 

3. The topic has proposed 4 measures to foster practical 

experimental competence for students in teaching Physics, that are: 

Using experiments in the direction of fostering experimental practice 

competence for students; Enhance students' understanding of 

technical applications of physics; Instruct students to make 

experimental equipment and Enhance the content related to 

experimental practice in assessment. 

4. The topic has built a process of fostering experimental 

practice competence for students in teaching Physics, including three 

stages: 

Stage 1: Preparation 

Stage 2: Organizing training 

Stage 3: Assessment. 
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5. Based on the theoretical foundations developed in chapter 2 

and studied and applied in chapter 3, there are 6 specific teaching 

processes of Geometrical opticsand physics 11 designed. 6 Rubric 

tables have been built to assess students' experimental practice 

competence with each specific lesson. 

6. Made 02 sets of optical experiments that can be used when 

teaching the optics section in the physics curriculum of grade 7, 

grade 9, grade 11. 

7. Successfully fabricated a set of experiments to measure the 

focal length of a diverging lens by the shadowing method. 

8. Conduct pedagogical experiments to test the correctness of 

the scientific hypothesis and the feasibility of the topic. 

- The results of the assessment of experimental practice 

competence show that the output test scores of students in 

experimental classes are higher than the input scores. It shows that 

when applying the process of organizing the training of students' 

experimental practice competence as in the above mentioned study, it 

will help improve the experimental practice competence of students. 

- Through the process of quantitative evaluation and statistical 

hypothesis testing, the mean score of the experimental group was 

higher than that of the control group, and the number of excellent and 

good students in the experimental group was higher than that of the 

control group, the number of weak and poor students of the 

experimental group was lower than the number of weak and poor 

students of the control group. 

- The analyzed data show that the scientific hypothesis that the 

topic has given is completely correct, the teaching method is 

organized in the direction of fostering experimental practice 

competence for students in teaching Physics at High schools that the 

proposed research is completely feasible. 

9. The above results allow to affirm: “If it is possible to 

propose measures to foster experimental practice competence and 

organize teaching activities according to the proposed measures, it 

will improve experimental practice competence for students, 

contributing to improving the learning results of the geometrical 

optics in grade 11 Physics at High schools. The research results of 

the topic can be fully applied to the reality of teaching Physics in 

High schools today. 
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