
 1 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA 

HỌC SINH QUA DẠY HỌC KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC 

 

Lương Việt Thái - Viện KHGD Việt Nam 
 

 Trước những sự thay đổi nhanh chóng mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xu 

thế toàn cầu hóa, các nước đều nhận thấy cần phải có một nền giáo dục mạnh nhằm tạo 

ra một nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao. Trong chính sách phát triển giáo dục 

của nhiều nước đã chỉ rõ nếu không có sự chuẩn bị về mặt con người để sẵn sàng đối 

phó với những thách thức mới thì sẽ nhanh chóng bị tụt hậu. Hiện nhiều nước trên thế 

giới đã và đang tiến hành cải cách giáo dục với mong muốn đó. Các vấn đề phát triển 

năng lực người học, trong đó có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn đã và đang 

được các nước quan tâm trong xây dựng chương trình. Luật Giáo dục năm 2005 đã 

khẳng định về sự cần thiết phát triển năng lực này ở HS: “Phương pháp giáo dục phổ 

thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp 

với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng 

làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến 

tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. 

Trong nhà trường phổ thông môn khoa học gắn liền với thực tế sản xuất và đời 

sống; có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Dạy học khoa học 

cần làm cho học sinh (HS) có ý thức và biết cách vận dụng các kiến thức khoa học vào 

thực tế đời sống, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Bài viết này trình bày một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề (GQVĐ) thực tiễn cho HS trong dạy học khoa học ở tiểu học, nhằm vận dụng trong 

dạy học theo chương trình hiện hành cũng như trong phát triển chương trình giáo dục 

khoa học giai đoạn sau 2015. 

1. Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

 Có những khái niệm khác nhau về năng lực, sau đây đề xuất một quan niệm 

thích hợp trong bối cảnh phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng 

phát triển năng lực người học: Là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến 

thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân,… nhằm đáp ứng hiệu 

quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định (Theo quan niệm 

trong CTGDPT của Quebec - Canada). 

Vấn đề được hiểu như một tình huống, một bài toán, bao gồm các dữ kiện và 

các yêu cầu có tính thực tiễn. Trong dạy học HS tìm tòi kiến thức mới thì vấn đề phải 

có tính thách thức – nhưng không quá khó đối với HS. Lúc này nảy sinh mâu thuẫn 
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giữa một bên chủ thể có nhu cầu GQVĐ với một bên là những tri thức, kĩ năng, 

phương pháp hiện có của chủ thể chưa đủ để giải quyết. Từ đó chủ thể muốn giải 

quyết, phải khám phá để tạo ra cho mình hiểu biết về nó và hiểu cách giải quyết tình 

huống đó. Một vấn đề có thể có nhiều hơn một giải pháp. GQVĐ là quá trình gồm các 

hoạt động của người GQVĐ để vượt qua các trở ngại giữa tình trạng đã có với tình 

trạng đích mong muốn. Trong quá trình GQVĐ, các kiến thức, kĩ năng, thái độ, … 

được “huy động tham gia”. 

 Năng lực GQVĐ thực tiễn bao gồm: 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.  

 Việc quan tâm phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn của HS trong dạy học có ý 

nghĩa hết sức quan trọng. Điều này giúp HS: Nắm vững kiến thức, có khả năng liên hệ, 

liên kết giữa các kiến thức bởi những vấn đề thực tiễn thường liên quan tới không chỉ 

một kiến thức khoa học; Có khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống, 

công việc - giúp các em thực hiện “Học đi đôi với hành”; giúp các em có ý thức trách 

nhiệm đối với gia đình, xã hội cũng như ý thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

việc trong cuộc sống lao động sau này của các em.  

 Mong muốn vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, vào công việc như 

vậy cũng sẽ là động lực cho việc tự học, học tập suốt đời. 

 

2. Yêu cầu GQVĐ với HS cuối tiểu học 

 Như đã nói ở trên, trong dạy học cần quan tâm phát triển năng lực GQVĐ thực 

tiễn của HS. Và năng lực này cần được hình thành, phát triển ngay từ các lớp ở tiểu 

học. Đây là những nấc thang ban đầu trong quá trình hình thành, phát triển năng lực 

của HS qua các cấp bậc học với những cấp độ tăng dần.  

Có những cách tiếp cận khác nhau để xác định các cấp độ năng lực của HS: 

 Theo cơ sở kiến thức khoa học cần vận dụng, có thể xác định các mức độ sau: 

HS chỉ cần vận dụng một kiến thức khoa học; hoặc HS cần vận dụng một vài kiến thức 

khoa học để GQVĐ. 

 Theo mức độ quen thuộc hay sáng tạo: có thể HS phải GQVĐ trong các tình 

huống mà: các vấn đề và giải pháp mong muốn được rõ ràng và hiển nhiên;  các vấn 

đề và giải pháp mong muốn ít rõ ràng; đòi hỏi cách tiếp cận sáng tạo để đạt được kết 
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quả. 

 Theo mức độ tham gia của HS trong GQVĐ:  

Mức độ Người thực hiện các nội dung công việc 

 Đưa ra 

vấn đề 

Nêu giả 

thuyết 

Lập kế hoạch 

thực hiện 

GQVĐ Kết luận 

1 GV GV GV GV GV 

2 GV GV GV GV&HS GV&HS 

3 GV&HS GV&HS HS HS GV&HS 

4 HS HS HS HS GV&HS 

  

Môn Khoa học được dạy ở lớp 4 và lớp 5 ở tiểu học. Ở giai đoạn này, HS đã có 

trình độ tư duy cho phép việc thực hiện các nhiệm vụ GQVĐ (ở mức độ đơn giản). 

 Trong yêu cầu GQVĐ đối với HS tiểu học (lớp 4, 5) khi dạy học Khoa học: Về 

cơ sở kiến thức chủ yếu là những đặc điểm, tính chất, mối quan hệ (định tính),… của 

các sự vật hiện tượng mà có thể quan sát trực tiếp được - chưa yêu cầu đi sâu vào cơ 

chế bên trong. Những vấn đề cần giải quyết gần gũi với cuộc sống HS, không phức 

tạp, và tương tự với những cái mà các em đã được học. Về tính độc lập: Với một vấn 

đề đã cho, HS giải thích được phần nào lý do tại sao bản thân hay gia đình/ cộng đồng 

xung quanh lại cần quan tâm tới vấn đề đó; HS xem xét các “nguồn lực” mà mình có 

thể tiếp cận và được sử dụng (chẳng hạn sách, dụng cụ thí nghiệm, …); Với sự hướng 

dẫn của GV, các em đưa ra các giải pháp có thể. HS chọn giải pháp mà mình cảm thấy 

thích hợp nhất tuỳ theo bối cảnh đã cho; các em thực hiện giải pháp của mình và điều 

chỉnh khi cần thiết; Các em có thể đánh giá cách làm của mình thông qua các câu hỏi 

hướng dẫn. 

 

3. Một số biện pháp phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn của học sinh qua dạy 

học khoa học ở tiểu học 

Biện pháp 1. Xác lập rõ yêu cầu, nội dung phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn 

của HS trong chương trình môn học 

 Trong mục tiêu giáo dục của môn học, yêu cầu phát triển năng lực GQVĐ thực 

tiễn của HS cần được đưa vào một cách tường minh.  

 Để HS có năng lực này, trong dạy học khoa học cần hình thành, phát triển cho 

HS những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết. Cụ thể là: 

 - Kiến thức (các khái niệm, nguyên lí,... khoa học; các ứng dụng 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 
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án tìm tòi; giải thích kết quả thí nghiệm; phân tích, suy luận để rút ra kết luận; kĩ năng 

vận dụng kiến thức khoa học để mô tả, giải thích sự vật hiện tượng; kĩ năng trình bày 

những hiểu biết khoa học;… 

 - Thái độ yêu thích 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 của HS trên cơ sở hình thành, phát triển 

các kiến thức, kĩ năng, thái độ - trong đó HS phải được thực hành, vận dụng trong các 

tình huống.  

 Trong cấu trúc và lựa chọn nội dung cần lưu ý : 

 - Thực hiện quan điểm tích hợp trong xây dựng chương trình: tích hợp các nội 

dung của khoa học tự nhiên (vật lí, hoá học, sinh học), khoa học về sức khoẻ, công 

nghệ. 

 - Có thể xác định các nhóm “tình huống, bối cảnh” cho học tập khoa học của 

HS như về “Cuộc sống và sức khỏe”; “Trái Đất và môi trường”; “Công nghệ”;… trong 

chương trình. 

 - Nội dung chương trình được lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa với học 

sinh. Gắn các vấn đề cuộc sống, vấn đề xã hội, vấn đề về kĩ thuật công nghệ;… trong 

lựa chọn nội dung; 

 

Biện pháp 2. Xây dựng các câu hỏi, bài tập, tình huống có nội dung thực tiễn 

trong các tài liệu dạy học 

 Các câu hỏi, bài tập, tình huống có thể được thể hiện trong các  hoạt động dạy 

học khác nhau như nghiên cứu xây dựng kiến thức mới; củng cố, vận dụng kiến thức; 

ôn tập; hoặc kiểm tra đánh giá. 

 Trong đó, có thể có các loại yêu cầu đối với hoạt động học tập của HS như: 

Yêu cầu HS phải nhận biết kiến thức khoa học có liên quan và sử dụng để giải thích sự 

vật hiện tượng. Ví dụ : 

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

 + Vì sao khi sử dụng các tấm ni lông để che, chống rét cho mạ thì không sử 

dụng ni lông tối màu ? 

 

Yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức để đưa ra một phương án giải quyết, cách làm 

đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ví dụ: 

 + Bóng đèn pin trong một mạch không sáng. Hãy nêu cách xác định nguyên 

nhân vì sao bóng không sáng? 



 5 

 + Cho tấm bìa nhựa, chai rỗng, cốc nước. Hãy tìm cách rót nước từ cốc vào 

chai. 

 + Hãy tìm hiểu và nêu một số việc làm để giúp tránh nguy hiểm do điện ở nhà 

em. Tham gia một số việc phù hợp với khả năng của em ! 

 

Biện pháp 3. Sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 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 phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa 

hoạt động nhận thức của HS, giúp các em nắm vững kiến thức, hình thành và phát 

triển các kĩ năng trong học tập khoa học. 

 Lựa chọn, đưa vào những nội dung gần gũi với thực tế cuộc sống của HS để 

thay thế/ bổ sung cho những nội dung không gần gũi với các em. 

 Tạo cho HS những cơ hội để liên hệ, vận dụng phối hợp những kiến thức, kĩ 

năng từ các lĩnh vực khác nhau như khoa học, tiếng Việt, toán, kĩ thuật,… vào phát 

hiện và giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống ở mức độ phù hợp với khả 

năng của các em (trong đó quan tâm sử dụng các phương pháp tìm tòi khám phá, dạy 

học dự án). 

 Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề. Trong đó thiết kế bài học thành một chuỗi 

tình huống có vấn đề, được sắp đặt theo trình tự hợp lí, nhằm giúp HS qua tham gia 

tích cực vào GQVĐ của bài học sẽ chiếm lĩnh được kiến thức mới và qua đó nâng cao  

năng lực GQVĐ của HS. 

 

 GV cần hỗ trợ đúng lúc, đúng mức trong việc giúp HS GQVĐ. Hiện tượng thực 

tế thường chi phối bởi nhiều nguyên nhân tác động, diễn biến qua nhiều giai đoạn, … 

GV cần hướng dẫn HS phân tích hiện tượng để nhận biết kiến thức khoa học có liên 

quan; cũng như phân tích hiện tượng phức tạp thành những hiện tượng đơn giản; phân 

chia quá trình diễn biến của hiện tượng thành các giai đoạn để từ đó đưa ra cách giải 

quyết. Trong việc lựa chọn cũng như đánh giá cách giải quyết, tùy theo bài toán, GV 

cũng có thể cần hướng dẫn HS nhận xét về tính thực tế của cách giải quyết; cũng như 

tới khía cạnh an toàn, đạo đức xã hội; ... . 

 Tùy vào trình độ HS và vấn đề cần giải quyết, GV có thể hướng dẫn một cách 

cụ thể theo các bước hoặc hướng dẫn tìm tòi khái quát, theo đó GV chỉ hướng dẫn HS 

xây dựng phương hướng chung GQVĐ, còn việc vạch ra kế hoạch chi tiết và thực hiện 

là do HS tự làm. 
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