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Tóm tắt: 

Trong cuộc sống cũng như trong học tập hiện nay, hợp tác (HT) là một yếu tố không thể thiếu. 
Vì vậy, năng lực hợp tác (NLHT) là một trong những năng lực (NL) cốt lõi được xây dựng trong 
chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bồi dưỡng 
NLHT cho học sinh (HS) được coi là định hướng quan trọng của giáo dục Việt Nam trong giai 
đoạn mới. Bài báo này, chúng tôi giới thiệu những kết quả nghiên cứu: Quy trình, tiêu chí đánh 
giá NLHT khi sử dụng thí nghiệm (TN) trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11. Từ đó, 
chúng tôi đã soạn thảo một số bài dạy ở phần này và thực nghiệm đánh giá NLHT ở 165 HS lớp 
11 Trường Trung học Phổ thông (THPT) Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng năm học 2016-
2017. 
 

         Từ khóa: Năng lực hợp tác; Sử dụng thí nghiệm; Phần Quang hình học; Tiêu chí đánh giá; 
Dạy học.         

  

Abstrac: 

In modern life, cooperative competency (CC) is an essential skill for everyone. Therefore, CC is 
one of the core competencies in the Education Program (EP) which will be constructed by 
Ministry of Education and Training (MOET) from 2018. Furthermore, establishing and 
enhancing the CC for students have been recently considered as an important target of 
Vietnamese Education (VE). In this paper, we propose the evaluation criteria (EC) and the 
teaching method (TM) towards constructing the CC for students. These ECs and TM are 
particularly established through the use of experiments in teaching the Geometrical Optics -
General Physics (GO-GP) 11. Along with that, the practical lessons using the proposed approach 
have also been constructed. These approaches are then experimentally studied in 165 students of 
Class 11, Phan Chau Trinh high-school, Danang City during the academic year of 2016-2017.  
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