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1) Sự cần thiết của phát triển năng lực phát hiện và 

GQVĐ thực tiễn của HS trong dạy học

Giúp HS :

- Nắm vững kiến thức, liên hệ giữa các kiến thức.

- Có khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống,

công việc;

- Có ý thức trách nhiệm đối với gia đình, xã hội; ý thức nâng cao

chất lượng, hiệu quả công việc.

NL phát hiện và GQVĐ thực tiễn cần được hình thành, phát triển

ngay từ tiểu học
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2) Năng lực phát hiện và GQVĐ thực tiễn :

• HS biết phát hiện/ xác định rõ vấn đề cần giải quyết; chuyển vấn đề 
thực tiễn thành dạng có thể khám phá, giải quyết (bài toán khoa học); 

• Thu thập thông tin và phân tích; Đưa ra (các) phương án giải quyết; 

• Chọn phương án tối ưu và đưa ra ý kiến cá nhân về phương án lựa 
chọn; 

• Hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề; Khám phá 
các giải pháp mới mà có thể thực hiện được và điều chỉnh hành động 
của mình; 

• Đánh giá cách làm của mình và đề xuất những cải tiến mong muốn 
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3) Cách thức xác định các cấp độ năng lực

- Dựa vào bốn khía cạnh : Cơ sở kiến thức; Sự thành
thạo; Tính độc lập; Dải (số lượng) các bối cảnh.

+ Tùy theo cơ sở kiến thức khoa học cần vận dụng
(HS chỉ cần vận dụng 1 kiến thức khoa học hay 
một vài kiến thức khoa học để giải quyết)

+ Dựa vào mức độ của HS tham gia GQVĐ : Đưa ra
vấn đề; Nêu giả thuyết; Lập kế hoạch thực hiện;
GQVĐ; Rút ra kết luận.

+ Dựa theo mức độ rõ ràng, quen thuộc hay sáng tạo 
của vấn đề mà HS phải giải quyết.
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4) Mức độ yêu cầu GQVĐ với HS cuối tiểu học

- Với một tình huống đã cho, HS giải thích phần nào lý do tại
sao bản thân/ gia đình/ cộng đồng xung quanh lại cần quan
tâm tới vấn đề đó;

- HS xem xét các “nguồn” (chẳng hạn tài liệu, dụng cụ thí
nghiệm, ..) mà có thể tiếp cận và được phép sử dụng;

- HS đưa ra các giải pháp (với sự hướng dẫn của GV);

- HS chọn giải pháp mà mình cảm thấy thích hợp nhất, tuỳ
theo tình huống đã cho.

- Với sự hướng dẫn của GV, HS thực hiện giải pháp của mình
và điều chỉnh khi cần thiết.

- HS có thể đánh giá cách làm của mình thông qua các câu
hỏi hướng dẫn.
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5) Để HS có năng lực GQVĐ thực tiễn trong dạy học khoa học cần

trang bị cho HS những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết :

- Kiến thức (các sự kiện khoa học; các khái niệm, định luật và nguyên lí
khoa học; ứng dụng, vai trò và tác động của khoa học; …)

- Kĩ năng tìm tòi khoa học như quan sát, đo đạc, sử dụng các dụng cụ thí
nghiệm, … nhận biết được vấn đề; nêu câu hỏi; giả thuyết/ dự đoán; thiết
kế phương án tìm tòi; giải thích kết quả thí nghiệm; phân tích, suy luận để
rút ra kết luận (kiến thức mới)); kĩ năng vận dụng kiến thức khoa học để
mô tả, giải thích sự vật hiện tượng; …

- Thái độ và hứng thú (Thái độ yêu thích khoa học, đánh giá được về vai
trò của khoa học; suy nghĩ và hành động môt cách khoa học (cẩn thận,
trung thực, khách quan, ..); sẵn sàng vận dụng kiến thức khoa học vào
trong cuộc sống).

Phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn trên cơ sở phát triển các thành phần
nói trên - trong đó HS phải được thực hành, huy động tổng hợp các thành
phần trong các tình huống. Các tình huống đa dạng và với sự phức tạp
tăng dần.
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6. Một số biện pháp phát triển năng lực GQVĐ 

thực tiễn của học sinh qua dạy học khoa học ở 

tiểu học

a. Thể hiện rõ ràng quan điểm phát triển NL GQVĐ thực
tiễn trong xây dựng chương trình môn Khoa học

- Đưa vào mục tiêu giáo dục của môn học

- Thể hiện trong cấu trúc và lựa chọn nội dung (trong đó có
thể đưa vào các “nhóm tình huống, bối cảnh” như về “cuộc
sống và sức khỏe”; “Trái Đất và môi trường”; “ công
nghệ”; …)

- Thể hiện trong tài liệu dạy học : …
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Ví dụ về cấu trúc

Môn Khoa học

Các kiến thức (khái 

niệm, quy tắc, ứng dụng 

khoa học, …)

Các kĩ năng 

học tập, tìm tòi 

khoa học

Năng lực phát hiện, 

giải quyết vấn đề 

(đặc biệt những vấn 

đề phức hợp, có tính 

thực tiễn)

Các năng lực : 

Tự quản lí và 

phát triển bản 

thân; Giao tiếp, 

hợp tác;

Các thái độ, giá 

trị

Các hoạt động học tập môn học.
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b. Xây dựng và sử dụng các câu hỏi, bài tập, tình huống

có nội dung thực tiễn trong các hoạt động dạy học khác

nhau (nghiên cứu xây dựng kiến thức mới; củng cố,

vận dụng kiến thức; ôn tập; hoặc kiểm tra-đánh giá).

VD : + Vì sao khi đun nước không nên đổ nước đầy ấm ?

+ Bóng đèn pin trong mạch không sáng. Hãy nêu cách tìm 

hiểu nguyên nhân ?

+ Hãy tìm cách để đổ nước từ một chiếc bát to vào một chiếc 

chai (trong điều kiện không có phễu)?

+ Hãy tìm hiểu và nêu một số việc làm để giúp tránh nguy 

hiểm do bỏng, điện giật ở nhà em ! Tham gia một số việc 

phù hợp với khả năng của em !
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c. Sử dụng các hình thức, PPDH nhằm tích cực

hóa hoạt động nhận thức của học sinh, tăng

cường sự tham gia hiệu quả của học sinh trong

giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Sử dụng các PPDH tích cực, dạy học dựa trên sự tìm

tòi, khám phá trong đó xuất phát từ kiến thức, kĩ

năng, kinh nghiệm ban đầu của người học; các sự

vật, hiện tượng cần tìm tòi, khám phá gắn kết với

môi trường sống của HS và bản thân HS.

VD : Dạy học giải quyết vấn đề; dạy học bằng

phương pháp thực nghiệm; …
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


