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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG
(Báo cáo đề dẫn)
ThS. Vũ Văn Đức – Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo

Để chuẩn bị cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông đáp ứng Chương
trình giáo dục phổ thông mới (thường gọi là Chương trình giáo dục phổ thông
2015 – CTGDPT2015), Nhà trường đã có kế hoạch tổng thể tổ chức các hội thảo
về các vấn đề quan trọng, mới trong CTGDPT2015. Hoạt động trải nghiệm sáng
tạo (HĐTNST) là một trong những vấn đề đó và được chọn đầu tiên bởi một lý
do nữa là: Nhóm nghiên cứu bộ môn Địa lý thực hiện chuyên đề bồi dưỡng về
Tổ chức và quản lý HĐTNST cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang trong năm học 2016 – 2017.
Ban tổ chức nhận được 9 bài viết của 11 tác giả gửi về, tập trung vào nghiên
cứu ba nội dung cơ bản: tổng quan, triển khai và báo cáo tổng kết.
1) Về tổng quan về hoạt động bồi dưỡng HĐTNST gồm hai bài viết, ThS Lê
Thanh Bình bàn tới các giải pháp về vai trò và nhiệm vụ của Trường Đại học
Đồng Tháp, của trường phổ thông, của giáo viên về triển khai và quản lý hoạt
động trải nghiệm sáng tạo cho đội ngũ giáo viên phổ thông khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay. TS. Phùng Thái Dương phân tích một
số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông mới-những điểm cần lưu ý,
HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tầm quan trọng của
HĐTNST, phương thức và biện pháp nhằm triển khai HĐTNST trong chương
trình giáo dục phổ thông mới.
2) Về triển khai cụ thể HĐTNST trong các phân môn, nội dung giảng dạy
trong trường phổ thông gồm 7 báo cáo:
+ TS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa SP Lý – KTCN trình bày phương pháp dạy
học dự án để tổ chức HĐTNST trong dạy học Vật lí, qua đó hình thành những
phẩm chất nhân cách và năng lực cho học sinh;
+ ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non giới thiệu một
số tình huống có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo để học sinh chủ
động chiến lĩnh tri thức, nâng cao năng lực tư duy, sáng tạo;
+ TS. Trần Lê Nam – Khoa SP Toán – Tin và ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa
Giáo dục Tiểu học – Mầm non trình bày báo cáo về xây dựng một số hoạt động
trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học chủ đề diện tích – thể tích ở
hình học không gian ở lớp 12. Thông qua các hoạt động, học sinh sẽ vận dụng
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các kiến thức và kỹ năng để giải một số bài toán thực tế, từ đó phát triển năng
lực khám phá, sáng tạo, năng lực hoạt động và tổ chức hoạt động cho học sinh;
+ Nhóm tác giả gồm sinh viên lớp ĐH GDTH13B Trịnh Hoài Phong, TS.
Phạm Đình Văn, ThS. Lê Thị Mỹ Trà, Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
trình bày 4 bước Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
chủ đề “Con người và sức khỏe” trong môn Khoa học 4;
+ ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Khoa SP Ngữ văn – Sử - Địa báo cáo về
“tiềm năng” của HĐTNST trong dạy học môn Địa lý, bước đầu nghiên cứu về
đặc điểm, nguyên tắc và các hình thức tổ chức học tập cho riêng môn học Địa lý.
+ TS. Nguyễn Thuận Quý – Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo báo cáo về kinh
nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn học Cơ sở
khoa học xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học;
+ ThS. Nguyễn Hữu Duyệt báo cáo về Quy trình 4 bước sử dụng phương
pháp dạy học dự án để tổ chức HĐTNST.
3) Về báo cáo tổng kết là báo cáo của nhóm nghiên cứu bộ môn Địa lý,
Trường Đại học Đồng Tháp về tổ chức hoạt động bồi dưỡng HĐTNST cho cán
bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang trong
năm học 2016 – 2017.
Trong các hội thảo quốc gia về HĐTNST trong CTGDPT 2015, có một
tranh luận cần chú ý: HĐTNST là “cái” hay là “cách” hay là cả hai, là “cái” có
nghĩa là một môn học và đã là môn học còn là “cách”, HĐTNST đơn thuần chỉ
là một trong những phương thức, phương tiện đạt được mục tiêu giáo dục nào
đó trong chương trình của một môn học. Về ý kiến cá nhân tôi cho rằng,
HĐTNST vừa là một môn học, vừa là một phương pháp:
1) Với tư cách là một môn học HĐTNST có một hệ thống các mục tiêu, theo
[1] thì mục tiêu chung của HĐTNST là nhằm hình thành và phát triển phẩm
chất nhân cách, các năng lực tâm lý – xã hội...; giúp học sinh tích luỹ kinh
nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình, làm tiền
đề cho mỗi cá nhân tạo dựng được sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc sau này.
Mục tiêu trong giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) là: hình thành
các phẩm chất nhân cách, những thói quen, kỹ năng sống cơ bản: tích cực tham
gia, kiến thiết và tổ chức các hoạt động; biết cách sống tích cực, khám phá bản
thân, điều chỉnh bản thân; biết cách tổ chức cuộc sống và biết làm việc có kế
hoạch, có trách nhiệm. Đặc biệt, ở giai đoạn này, mỗi học sinh cũng bắt đầu xác
2

định được năng lực, sở trường, và chuẩn bị một số năng lực cơ bản cho người
lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm. Trong đó:
Bậc tiểu học là hình thành những thói quen tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ
năng giao tiếp cơ bản; bắt đầu có các kỹ năng xã hội để tham gia các hoạt động
xã hội.
Bậc THCS là hình thành lối sống tích cực, biết cách hoàn thiện bản thân,
biết tổ chức cuộc sống cá nhân biết làm việc có kế hoạch, tinh thần hợp tác, có
trách nhiệm, có ý thức công dân… và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Mục tiêu giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10, 11, 12), bên
cạnh việc tiếp tục phát triển thành tựu của giai đoạn trước, chương trình hoạt
động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển các phẩm chất và năng lực liên quan
đến người lao động; phát triển năng lực sở trường, hứng thú của cá nhân trong
lĩnh vực nào đó, năng lực đánh giá nhu cầu xã hội và yêu cầu của thị trường lao
động…, từ đó có thể định hướng lựa chọn nhóm nghề/nghề phù hợp với bản
thân.
Môn học HĐTNST sẽ được các nhà trường xây dựng thành các chương trình
giáo dục hàng năm theo từng khối lớp theo kiểu chương trình hành động.
Chương trình này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tổ chức và phải đảm bảo các
nguyên tắc cơ bản như: 1) Tính an toàn và phù hợp; 2) Tính mục tiêu và hiệu
quả; 3) Tính tích hợp.
Với các nguyên tắc này, việc tổ chức HĐTNST dưới dạng học tập theo dự
án là tốt nhất
2) Với tư cách là một phương pháp, phương tiện HĐTNST thể hiện trong
việc dạy học các môn học theo phương pháp kiến tạo, trong đó giáo viên khuyến
khích người học tìm tòi, pháp hiện kiến thức theo chu trình: Tri thức cơ sở →
Kiến thức mới → Kiểm nghiệm → điều chỉnh → Kiến thức mới [2].
Qua các báo cáo gửi về Ban tổ chức, nhiều báo cáo bàn luận về HĐTNST
trong các môn học, với các báo cáo này Ban tổ chức xin lưu ý các tác giả quan
tâm tới nguyên tắc tích hợp trong tổ chức HĐTNST, nếu có thể được nên ghép
nhiều môn học vào một HĐTNST. Việc lập kế hoạch, các bài viêt mới đề cập tới
lập kế hoạch cho một nội dung, chủ đề cụ thể mà chưa có lập kế hoạch cho các
năm học theo kiểu chương trình môn học, Ban tổ chức rất mong các đại biểu,
nhà nghiên cứu về dự hội thảo tiếp tục thảo luận sâu hơn, cụ thể hơn về các vấn
đề trọng tâm sau:
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1) Với hệ thống mục tiêu nêu trên, việc xây dựng kế hoạch HĐTNST cho
mỗi trường sẽ dựa trên những căn cứ nào, có cần đưa ra hệ thống các nguyên tắc
trong xây dựng kế hoạch hay không? Và cách thức xây dựng kế hoạch HĐTNST
trong một trường phổ thông là như thế nào?
2) Việc quản lý và tổ chức thực hiện các kế hoạch HĐTNST ở trường phổ
thông? Có cần các ban chuyên môn để chuyên biệt hóa các khâu trong tổ chức
thực hiện hay không?
3) Hoạt động tiếp theo sau Hội thảo nhằm có một chuyên đề bồi dưỡng tốt
và các nhóm báo cáo viên xuất sắc?

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Đinh Thị Kim Thoa, Kỹ năng xây dựng và tổ chức hoạt động trải
nghiệm sáng tạo ở trường trung học, 2015.
[2] Trung tâm hỗ trợ thanh, thiếu niên
http://4t.org.vn/index.php/dnews/226/Giao-duc-trai-nghiem-Phuongphap-luan-4T.html, 11/2016.
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ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VỚI VIỆC BỒI DƢỠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS Lê Thanh Bình, Khoa QLGD&TLGD
1. Đặt vấn đề
Nghị quyết 29-NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban
Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất
lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển
toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia
đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”.
Cũng từ quan điểm đó, việc xây dựng mô hình nhà trường phổ thông hiện đại và quan
điểm xây dựng chương trình phổ thông sau năm 2015 với những nội dung cơ bản sau:
Nhà trường phổ thông hiện đại có mục tiêu chính là phát triển cá nhân người học
với các đặc điểm chính sau:
-

Mục tiêu giáo dục phát triển nhân cách, giá trị và năng lực đa dạng ở học sinh (HS);

- Học sinh phải là chủ nhân thực sự của nhà trường, được tự do thể hiện ý tưởng,
hành động, được tôn trọng, học cách khẳng định mình, học cách làm việc, cách suy
nghĩ, cách sáng tạo;
- Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục thay đổi, đó là chuyển từ
tri thức khoa học làm trọng tâm sang coi nhân cách, giá trị và phát triển nhân cách,
năng lực cá nhân là mục tiêu, còn kiến thức và kĩ năng là phương tiện;
Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong
nhà trường phổ thông nhằm tạo ra những phương thức học hiệu quả, gắn lý thuyết với
vận động, với thao tác vật chất, với đời sống thực, giúp HS đạt được tri thức và kinh
nghiệm, nhưng theo các hướng tiếp cận không hoàn toàn giống nhau, có tác dụng hỗ
trợ tích cực để các em được phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
2. Những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng và
phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và GV đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình
và sách giáo khoa
2.1.

Đối với nhà trường phổ thông

Dạy học tích hợp thực chất là sự hướng dẫn để học sinh phát triển và huy động
tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ, tâm lý, tình cảm… để giải quyết có hiệu quả nhất
các nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống, qua đó dần dần phát triển phẩm chất,
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năng lực người học. HĐTNST nhằm tăng cường hoạt động thực tiễn để HS có được
kiến thức tổng hợp, những cảm thụ và kinh nghiệm của riêng mình, qua đó phát triển
năng lực sáng tạo trong học tập, nghiên cứu cũng như trong đời sống, phát triển các
giá trị cá nhân, rèn luyện kỹ năng sống nhằm mục đích trang bị cho các em khả năng
thích ứng với hoàn cảnh xã hội và xử lý được các vấn đề cuộc sống đặt ra.
Với cách tiếp cận như trên thì dạy học tích hợp, HĐTNST, HS nghiên cứu khoa
học… không phải là những vấn đề hoàn toàn mới lạ đối với thầy cô giáo và các em HS.
Đây là những hình thức hoạt động, phương pháp giáo dục đã được vận dụng trong giáo
dục nhưng thời gian qua chưa được coi trọng trong nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện, chưa
được xác định là những vấn đề trọng tâm như hiện nay.
2.2.

Đối với trường sư phạm

Để đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới đòi hỏi trường sư phạm phải đổi
mới chương trình đào tạo sinh viên, đổi mới các hoạt động bồi dưỡng. Với chương
trình giáo dục phổ thông mới, GV tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS thì
chương trình sư phạm phải đảm bảo cho sinh viên hoạt động trải nghiệm; muốn đổi
mới kiểm tra, đánh giá HS thì phải đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên; muốn vận
dụng nhiều hình thức tổ chức và phương pháp dạy học mới thì phương pháp đào tạo
sinh viên cũng phải đổi mới; đảm bảo chương trình phát triển năng lực HS thì cần phát
triển năng lực sinh viên trước. Hay nói cách khác, để tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo, rèn kỹ năng sống, đổi mới hình thức, phương pháp nội dung chương trình
giáo dục nhằm phát triển năng lực HS thì trước hết cần thực hiện những tiêu chí này
trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm.
Trường Đại học Đồng Tháp tuy là trường đại học đa ngành nhưng đào tạo sư phạm
được xác định là chương trình đào tạo cốt lõi. Với trên 40 năm hoạt động đào tạo, ĐH
Đồng Tháp đã phát triển được hầu hết các mã ngành đào tạo GV phổ thông, đồng thời
cũng đã xây dựng được một lực lượng giảng viên và cán bộ quản lý đủ năng lực để trực
tiếp xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như thực hiện các chương trình bồi
dưỡng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục qui định.
Trong năm học 2016-2017, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo của Trường đã mở 01
Khóa bồi dưỡng: Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức các HĐTNST tại Sở Giáo dục
& Đào tạo Kiên Giang, với hơn 100 học viên tham gia, trong đó thành phần chủ yếu là
cán bộ quản lý (CBQL) các phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường phổ thông. Kết quả
khóa tập huấn bồi dưỡng, qua phiếu thăm dò ý kiến thì có khá nhiều ý kiến cho đây là một
khóa bồi dưỡng kiến thức mới và bổ ích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý và GV
của địa phương có thể tiếp cận được một cách hiệu quả chương trình phổ thông mới đang
chuẩn bị triển khai trong các năm học tiếp theo.
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3. Những nội dung và hình thức tổ chức cơ bản về HĐTNST trong nhà
trƣờng phổ thông
HĐTNST là các hoạt động giáo dục (HĐGD) thực tiễn được tiến hành song
song với hoạt động dạy học trong nhà trường phổ thông. HĐTNST là một bộ phận của
quá trình giáo dục, được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối
quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. Thông qua các hoạt động thực hành,
những việc làm cụ thể và các hành động của HS.
HĐTNST là các HĐGD có mục đích, có tổ chức được thực hiện trong hoặc
ngoài nhà trường nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân HS,
nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung
quanh. Thông qua việc tham gia vào các HĐTNST, HS được phát huy vai trò chủ thể,
tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. Các em được chủ động tham
gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị,
thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng
của bản thân. Các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm và lựa chọn ý tưởng
hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định mình, được tự đánh giá và đánh giá kết quả
hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,… Từ đó, hình thành và phát
triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết. HĐTNST về cơ bản
mang tính chất của hoạt động tập thể trên tinh thần tự chủ, với sự nỗ lực giáo dục
nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.
HĐTNST có nội dung rất đa dạng và mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ
năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo
dục trí tuệ, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục giá trị sống, giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ, giáo
dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục
phòng chống ma túy, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.
Nội dung giáo dục của HĐTNST thiết thực và gần gũi với cuộc sống thực tế,
đáp ứng được nhu cầu hoạt động của HS, giúp các em vận dụng những hiểu biết của
mình vào trong thực tiễn cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi, HS tham gia được
nhiều hơn và có nhiều khả năng hình thành, phát triển các năng lực. HĐTNST có khả
năng thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài
nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, tổng phụ trách
Đội, lãnh đạo nhà trường, cha mẹ HS, chính quyền địa phương, Hội Khuyến học, Hội
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp ở địa phương, các nhà hoạt động xã hội,những người lao động tiêu
biểu ở địa phương, v.v..
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4. Một số nội dung bồi dƣỡng công tác triển khai và quản lý HĐTNST cho
đội ngũ CBQL và GV phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Trường ĐH Đồng Tháp là một thành viên của “Chương trình phát triển các trường
sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLGD (ETEP)”, trong đó có Trung
tâm Bồi dưỡng Nhà giáo trực thuộc Trường, thời gian tới cần tăng cường phối hợp với
các cơ quan quan lý giáo dục trong khu vực để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhằm phát triển năng lực đội ngũ GV và CBQLGD cốt cán để họ có đủ năng
lực hỗ trợ việc bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ cho tất cả GV,
CBQLGD ở các trường phổ thông.
Với chương trình tập huấn, bồi dưỡng HĐTNST, cần tập trung vào các nội dung
chủ yếu sau:
4.1. Bồi dưỡng việc xây dựng kế hoạch quản lí chỉ đạo hoạt động trải nghiệm sáng
tạo phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường
Bước 1: Trang bị cho cán bộ,GV những kiến thức cơ bản về HĐTNST trong nhà
trường hiện nay, đặc biệt tập huấn cho GV các bước thiết kế các HĐTNST cụ thể:
Giao nhiệm vụ cho GV chủ nhiệm lớp, khối trưởng các khối lớp, nghiên cứu đặc
điểm của từng khối, lớp, xây dựng kế hoạch tổng thể trong năm và kế hoạch cụ thể của
từng hoạt động.
Thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch, thống nhất thực hiện kế hoạch đề ra.
Bước 2: Chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm
Bước 3: Chỉ đạo triển khai đại trà việc thực hiện kế hoạch tổ chức HĐTNST trong
toàn trường.
Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch HĐTNST cần phải bám sát kế
hoạch đã xây dựng, cần phải giám sát xem trong quá trình thực hiện, GV và HS có cần
hỗ trợ gì không để kịp thời hỗ trợ và bảo đảm hiệu quả của HĐ, phát hiện những bất cập
cần có sự ghi chép lại để có thể điều chỉnh kế hoạch trong những năm tiếp theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Đây là bước quan trọng nhất, vì nó
giúp nhà quản lí tổ chức nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được theo kế hoạch đã đặt
ra, đồng thời xem xét những nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc tồn tại hạn chế.
4.2. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, ý thức trách nhiệm
cho đội ngũ GV về HĐTNST trong các nhà trường hiện nay
Tổ chức hội thảo, tập huấn để các văn bản hướng dẫn của ngành, về nhiệm vụ năm
học, về định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, để mọi thành viên trong
trường đều hiểu được trách nhiệm của mình có nhận thức đầy đủ trong việc xác định
trách nhiệm của từng cá nhân để đạt mục tiêu giáo dục của nhà trường. Đồng thời
thông qua tập huấn, hội thảo GV nhận thấy được vị trí, tầm quan trọng của HĐTNST,
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được bồi dưỡng các kỹ năng tổ chức HĐTNST cho HS, được cung cấp tài liệu tham
khảo từ đó tạo tâm thế tự tin cho GV khi tổ chức HĐTNST cho HS.
4.3. Tổ chức hướng dẫn HS tìm hiểu về hoạt động trải nghiệm sáng tạo và xây
dựng các kỹ năng nền cho HS
Ngay từ đầu năm học, ngoài việc hướng dẫn HS xây dựng nội quy của lớp, của
trường, các kỹ năng cơ bản: tổ chức, làm việc nhóm, ghi chép vv… GV cần giới thiệu,
hướng dẫn cho HS hiểu về mục đích, các hình thức, cách tổ chức HĐTNST. Thông
qua đó, HS cả lớp biết lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với nội dung; nắm được các
bước cơ bản cần thực hiện, trách nhiệm của từng cá nhân khi tham gia HĐTNST.
Khi tham gia HĐTNST, đòi hỏi HS phải huy động kiến thức, kĩ năng, các phẩm
chất năng lực tổng hợp để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. Biết phối hợp thực hiện
nhiệm vụ của cá nhân với nhiệm vụ của nhóm. Các em phải bàn bạc, trao đổi, thống
nhất, ra quyết định. Do vậy điều quan trọng với mỗi GV là phải hướng dẫn các em các
kĩ năng như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lắng nghe và phản hồi tích cực, kĩ năng
ghi chép, thu thâp xử lí thông tin, kĩ năng ra quyết định. Những kỹ năng đó sẽ giúp các
em giải quyết tốt các yêu cầu của HĐTNST.
Tạo cơ hội cho tất cả HS tham gia vào cả quá trình của HĐTNST.
HĐTNST về cơ bản mang tính chất của hoạt động tập thể trên tinh thần tự chủ
nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.
Thông qua HĐTNST hình thành những năng lực, kỹ năng sống, phẩm chất tốt đẹp của
HS. Chính vì thế, để tổ chức HĐTNST. Mỗi GV phải giúp đỡ, hỗ trợ các em thực hiện
đầy đủ các bước cơ bản sau:
Bước 1: Xây dựng ý tưởng; Bước 2: Xây dựng kế hoạch; Bước 3: Công tác chuẩn
bị thực hiện; Bước 4: Tổ chức thực hiện; Bước 5: Đánh giá kết quả thực hiện.
4.4. Tổ chức đổi mới các hình thức hoạt động trải nghiệm theo chương trình hiện
hành và lựa chọn một số hình thức TNST mới phù hợp với điều kiện của nhà trường
- Tổ chức phong phú các hình thức, phương pháp dạy học trên lớp.
- Tích cực chỉ đạo tổ chức ngoại khóa chuyên môn
- Đổi mới giờ sinh hoạt lớp
- Đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Đổi mới các hoạt động đoàn thể và hoạt động chính trị – xã hội
Mỗi một hình thức hoạt động trên đều tiềm tàng trong nó những khả năng giáo dục
nhất định. Nhờ các hình thức tổ chức đa dạng, phong phú mà việc giáo dục HS được
thực hiện một cách tự nhiên, sinh động, nhẹ nhàng, hấp dẫn, không gò bó và khô cứng,
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý cũng như nhu cầu, nguyện vọng của HS.
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Trong quá trình thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá HĐTNST, cả GV lẫn HS
đều có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của mình, làm tăng thêm tính
hấp dẫn, độc đáo của các hình thức tổ chức hoạt động.
4.5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để phối
hợp các lực lượng tổ chức HĐTNST
- Đa dạng hoá, tích cực hoá hoạt động bồi dưỡng GV tại nhà trường
Giáo viên là người hiện thực hoá các hoạt động giáo dục trong nhà trường; bởi
vậy, tôi đã tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng
kỹ năng tổ chức hoạt động cho GV ngay tại nhà trường. Cách làm có hiệu quả nhất là
thông qua các hội nghị bồi dưỡng chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm, các buổi giao
ban hàng tuần, nhất là hoạt động thực hành các kỹ năng sư phạm theo hướng đổi mới
trong giờ lên lớp hàng ngày, trong các buổi tổ chức hoạt động NGLL, các buổi ngoại
khóa và trong các giờ sinh hoạt lớp, là vấn đề cần được quan tâm tổ chức thường
xuyên. Như vậy việc tổ chức HĐTNST sẽ được tiến hành một cách chủ động, sáng
tạo và có chất lượng hơn.
- Phát huy vai trò của các lực lượng trong nhà trường
Quản lí chỉ đạo các HĐTNST ở trong nhà trường được tiến hành song song với việc
tổ chức tốt hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác, vì vậy nhà trường cần tạo
ra mối quan hệ kết hợp khăng khít, chặt chẽ, giữa GV chủ nhiệm lớp với GV bộ môn,
với Công Đoàn, Đoàn – Đội, xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, cùng chăm
lo đôn đốc, tổ chức HS học tập và rèn luyện tại nhà trường cũng như tại gia đình.
- Làm tốt vai trò trung tâm của nhà trường
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thường diễn ra trong không gian mở, có nhiều lực
lượng giáo dục tham gia, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức, kinh phí nên mỗi
nhà trường cần xây dựng thời khóa biểu hợp lí, linh hoạt. Mặt khác HĐTNST không
chỉ là trách nhiệm của riêng GV nên nhà trường cần đóng vai trò trung tâm, định
hướng tổ chức, chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong
nhà trường; chủ động phối hợp với các lực lượng giáo dục khác khi tổ chức HĐTNST
cho HS.
Bên cạnh đó, nhà trường cần đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính cho
hoạt động của các em; khuyến khích, động viên đội ngũ GV tích cực và sáng tạo trong
quá trình tổ chức hoạt động.
4.6. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Lãnh đạo nhà trường thường xuyên phân công tham gia, theo dõi các HĐTNST
thông qua vai trò của tổ trưởng, khối trưởng chủ nhiệm, Tổ chức Đoàn – Đội, đặc biệt
thông qua việc tăng cường hoạt động kiểm tra đánh giá GVtrong nhà trường.
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HĐTNST là hoạt động mới được tổ chức thực hiện trong các nhà trường, vì vậy,
công tác kiểm tra đánh giá cần được đổi mới theo hướng coi trọng chức năng phát hiện
để điều chỉnh, tư vấn cho giáo viên hơn là chỉ tập trung truy tìm sai sót. Thay lối kiểm
tra hành chính thủ tục, bằng coi trọng kiểm tra hoạt động trực tiếp của GV và HS.
5. Kết luận
HĐTNST là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục
phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho HS có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng
những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như
phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.
Vì vậy, việc đổi mới căn bản toàn diện chương trình GD phổ thông ở nước ta
cho thấy không chỉ tập trung đổi mới hoạt động dạy học các môn học mà còn cần chú
ý đến hoạt động giáo dục TNST cho HS. Tất cả không ngoài mục tiêu là GD toàn diện
cho HS, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Để làm tốt điều đó trước hết, nhà trường sư phạm phải một mặt thiết kế thêm
nội dung TNST trong chương trình đào tạo của mình, mặt khác cần tạo ra hiệu ứng lan
tỏa về ý nghĩa to lớn của nội dung TNST bằng cách kết hợp với các cơ sở quản lý GD
trong khu vực để thường xuyên mở các lớp (khóa) bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL các
nhà trường và GV để học làm tốt công tác này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị Nghị quyết 29-NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8,
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
2. Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Tài liệu tập huấn kỹ năng xây
dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông.
3. Nguyễn Vinh Hiển, Nhiệm vụ của nhà trường, cán bộ quản lý và giáo viên
trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Tạp chí khoa học quản lý giáo
dục Số 02 (10) / 2016.
4. Đinh Quang Báo (chủ biên), Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục phổ thông, nxb Đại học sư phạm.
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DỰ THẢO
CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015
TS. Phùng Thái Dương – Khoa SP Ngữ văn, Sử, Địa
Tóm tắt
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 đang được triển
khai lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, bên cạnh môn học còn có nội dung hoạt động
trải nghiệm sáng tạo(HĐTNST). Để giúp giáo viên không cảm thấy “lạc hậu”, có thể
giảng dạy, hướng dẫn HĐTNST cho học sinh ngay sau khi chương trình mới ban hành,
bài viết sẽ tập trung phân tích một số nội dung: chương trình giáo dục phổ thông mớinhững điểm cần lưu ý, HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tầm quan
trọng của HĐTNST, phương thức và biện pháp nhằm triển khai HĐTNST trong
chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong tình hình hiện nay việc tìm hiểu chương
trình giáo dục phổ thông mới trong đó có nội dung HĐTNST là yêu cầu cấp bách và
có ý nghĩa “sống còn” đối với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông dự kiến được
triển khai đại trà vào năm 2018.

1. Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới-những điểm cần lƣu ý
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban
chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Ngày 27/03/2015 tại Hà Nội, Chính phủ nước CHXHCNVN đã thông qua Quyết định
số 404/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông. Trên tinh thần đó, ngày 05/08/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu và
công bố Chương trình dự thảo tổng thể nhằm xin ý kiến rộng rãi để tiếp tục hoàn
chỉnh. Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (có thể tạm gọi tắt là chương
trình giáo dục phổ thông mới) có những điểm cần lưu ý sau:
Về thời lượng, một năm với 35 tuần thực học (gồm 32 tuần học các nội dung quy
định chung cả nước và 3 tuần dành cho nội dung giáo dục của địa phương). Giai đoạn
giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn
giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Cấp tiểu học, học
2 buổi/ngày (sáng không quá 4 tiết, chiều không quá 3 tiết), mỗi tuần học không quá
32 tiết, mỗi tiết trung bình 35 phút, giữa tiết học có thời gian nghỉ; trung học cơ sở,
học 1 buổi/ngày (không quá 5 tiết), mỗi tuần không quá 28 tiết, mỗi tiết 45 phút, giữa
các buổi có thời gian nghỉ; trung học phổ thông, học 1 buổi/ngày (không quá 5 tiết),
mỗi tuần, tiết và thời gian nghỉ giống như trung học cơ sở.
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Nội dung các môn học bắt buộc và các nội dung tự chọn 2, tự chọn 3 được bố trí
thời lượng giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trong kế hoạch giáo dục. Nội dung
tự chọn 1 không bố trí thời lượng giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trong kế
hoạch giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông mới cho phép các môn học ở cả 3
cấp được chia thành môn bắt buộc và tự chọn. Tỷ lệ môn tự chọn tăng dần từ lớp dưới
lên lớp trên. Điểm mới nữa là chương trình được thiết kế chuyển từ coi trọng truyền
thụ kiến thức sang trang bị năng lực phẩm chất dựa trên trang bị kiến thức cho người
học [1,2,3,4,5,6].
Ngoài nội dung và thời lượng, chương trình giáo dục phổ thông mới có những
điểm lưu ý:
Thay đổi tư duy giáo dục, cách dạy và học: chuyển từ truyền thụ kiến thức một
cách thụ động thầy-trò sang tăng cường phát triển năng lực của người học trên cơ sở
giáo dục toàn diện và hài hòa đức, trí, thể, mỹ. Xóa bỏ lối truyền thụ, áp đặt một chiều,
ghi nhớ máy móc sang phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học.
Dạy học tích hợp là yêu cầu bắt buộc đối với người giáo viên.
Hình thức tổ chức học tập: có thể kết hợp trên lớp cùng với hoạt động xã hội, trải
nghiệm, sáng tạo, tạo cơ sở học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức..
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Phương tiện, kỹ thuật dạy học: có thể vận dụng linh hoạt tùy đối tượng học sinh,
điều kiện của cơ sở giáo dục miễn sao vẫn đảm bảo, phù hợp với mục tiêu, nội dung
chương trình.
Phát huy và phối hợp chặt chẽ vai trò của gia đình-nhà trường và xã hội trong
quá trình giáo dục học sinh. Tiếp cận và phát huy khả năng nghiên cứu khoa học của
các em.
Đổi mới phương pháp kiểm, tra đánh giá nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực,
khách quan và đúng năng lực của người học. Hoạt động thi cử và công nhận tốt nghiệp
sao cho giảm áp lực, tốn kém mà vẫn đảm bảo trung thực để làm cơ sở cho việc tuyển
sinh giáo dục nghề nghiệp và đại học.
Ngoài những điểm cần lưu ý trên, chương trình giáo dục phổ thông mới cũng cho
phép các trường phổ thông được tự chủ về chuyên môn, nhân sự và tài chính. Việc trao
quyền tự chủ cho các trường nhằm phát huy năng lực và trách nhiệm của mỗi chủ thể
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo
dục,...
Đây là lần đầu tiên trong các văn bản dự thảo được Bộ giáo dục và Đào tạo kèm
theo giải thích một số thuật ngữ được sử dụng và được bố trí ngay phần đầu tiên, giúp
người đọc rõ ràng hơn trước khi đi vào tìm hiểu từng nội dung liên quan. Điều này
chứng tỏ, để có bản dự thảo này Bộ đã chuẩn bị từ rất lâu (3 năm trước), tham khảo ý
kiến các chuyên gia, của hội đồng khoa học,...để từ đó đưa ra một bản dự thảo tương
đối hoàn chỉnh, có cấu trúc chặt chẽ, logic, khoa học.
Nhìn chung chương trình giáo dục phổ thông mới là nhằm giúp học sinh phát
triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen tự học, tự giải
quyết vấn đề và sáng tạo; phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; trở thành người
học tích cực, tự tin, có ý thức tự chủ lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có
những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cần thiết để trở thành người công dân có
trách nhiệm, biết yêu thương người khác.
Bắt đầu từ năm 2018, giáo viên phổ thông phải đạt 100% chuẩn để đáp ứng việc
giảng dạy chương trình, sách giáo khoa mới do đó việc hiểu biết về đổi mới chương
trình giáo dục phổ thông để từ đó xác định nhiệm vụ của giảng viên, sinh viên các
trường sư phạm là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới
2.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Chương trình giáo dục phổ thông mới có 2 hoạt động giáo dục chính là: dạy học
các môn và trải nghiệm sáng tạo. Trong các chương trình hiện hành không có thuật
ngữ “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”, đây là lần đầu tiên Bộ đưa ra thuật ngữ này.
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Khái niệm: Hoạt động TNST là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng
dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào
các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài
xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm
chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình.
Hoạt động TNST thuộc loại tự chọn 2 và dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Ở cấp Tiểu học, nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tư chất, cá tính của trẻ và tập
trung hình thành ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể; yêu quý, gắn bó và có ý thức
tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường và cộng đồng nơi ở; tôn trọng, lắng nghe có
phản ứng tích cực trong giao tiếp;... Ở cấp Trung học cơ sở, hoạt động TNST nhằm tập
trung hình thành cho học sinh thói quen tự giải quyết, tự làm những công việc hàng
ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt; tìm hiểu về định hướng nghề
nghiệp bản thân; Ở cấp Trung học phổ thông, hoạt động TNST tập trung hình thành
cho học sinh thói quen chủ động trong giao tiếp; biết tự khẳng định và tự quản lý bản
thân; tiếp cận được với nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu, sở thích và hướng phát
triển của bản thân...
Thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ phong phú hơn
về nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động. Mỗi hoạt động TNST phải phù hợp
với mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực nhằm góp phần hình thành và phát triển
cho học sinh những phẩm chất và năng lực chung, nhất là trách nhiệm với bản thân,
cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên; tính tự lập, tự tin, tự chủ; các
năng lực sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí bản thân.
Nội dung hoạt động TNST gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước
và dễ vận dụng vào thực tế; được tích hợp từ nhiều lĩnh vực giáo dục, môn học và thiết
kế thành các chủ đề mang tính chất mở và tương đối độc lập với nhau để học sinh và
nhà trường lựa chọn, tổ chức thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả.
Có thể khẳng định hoạt động TNST là hoạt động giáo dục mà trong đó, dưới sự
hướng dẫn của người dạy, người học được tham gia trực tiếp vào các hoạt động khác
nhau của đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt
động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng
sáng tạo của mỗi cá nhân.
Từ năm 2018 trở đi, giáo viên phổ thông phải đạt 100% chuẩn để đáp ứng việc
giảng dạy chương trình, sách giáo khoa mới. Do đó, để có thể hướng dẫn học sinh khi
chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành, cán bộ quản lý, giáo viên cần tham gia
các khóa tập huấn, các buổi báo cáo chuyên đề. Bên cạnh đó cần tăng cường tham gia
trực tiếp cũng như xây dựng và tổ chức HĐTNST.

15

2.2. Tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo
2.2.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là phương pháp
HĐTNST sáng tạo là một bộ phận của chương trình giáo dục phổ thông sau năm
2015. Bên cạnh các môn học khác, HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới
làm cho nội dung giáo dục không bị bó hẹp trong sách vở, mà gắn liền với thực tiễn đời
sống xã hội. HĐTNST là con đường gắn lý thuyết (các môn học) với thực tiễn, tạo nên sự
thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí,
tình cảm, giá trị, kỹ năng sống, niềm tin đúng đắn ở học sinh, hình thành những năng lực
cần có của con người trong xã hội hiện đại. HĐTNST là con đường để phát triển toàn diện
nhân cách học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông của Việt Nam [7].
Dựa vào phân tích bên trên, HĐTNST hiện nay được xem như là một phương
pháp học của học sinh. Đó là một quá trình trong đó chủ thể trực tiếp tham gia vào các
loại hình hoạt động và giao lưu phong phú, đa dạng từ đó thu lượm và xử lý thông tin
từ môi trường xung quanh. Như vậy các môn học thông qua HĐTNST để hoàn thành
mục tiêu giáo dục.
HĐTNST
MỤC TIÊU
GIÁO DỤC

MÔN HỌC

2.2.2. HĐTNST là hoạt động giáo dục

HOẠT ĐỘNG TRẢI
NGHIỆM SÁNG TẠO

Như vậy để đào tạo con người có cả đức lẫn tài, trong một thời gian dài chúng ta
chỉ chú trọng đến hoạt động dạy học, còn hoạt động giáo dục chúng ta đã lãng quên.
Có thể nói trong chương trình giáo dục phổ thông mới, HĐTNST sẽ là nhân tố quan
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trọng không thể thiếu, là hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục
trong xã hội hiện đại ngày nay.
2.2.3. Vai trò của HĐTNST
HĐTNST có vai trò rất lớn đối với việc thực hiện mục tiêu giáo dục, có thể tóm
tắt vai trò và tầm quan trọng của HĐTNST như sau:
+ Cầu nối nhà trường, kiến thức các môn học…. với thực tiễn cuộc sống một
cách có tổ chức, có định hướng… góp phần tích cực vào hình thành và củng cố năng
lực và phẩm chất nhân cách.
+ Giúp giáo dục thực hiện được mục đích tích hợp và phân hóa của mình nhằm
phát triển năng lực thực tiễn và cá nhân hóa, đa dạng hóa tiềm năng sáng tạo.
+ Nuôi dưỡng và phát triển đời sống tình cảm, ý chí tạo động lực hoạt động, tích
cực hóa bản thân, lựa chọn nghề nghiệp…đào tạo toàn diện.
+ Giúp hoàn thành mục tiêu giáo dục:
Phẩm chất:
Sống
yêu
thương

Sống
tự
chủ

Năng lực chung
Sống
trách
nhiệm

NL
NL
công chung
cụ
sống

NL
phát
triển
bản
thân

Năng lực đặc thù
NL
hoạt
động
và tổ
chức
hoạt
động

NL
tự
nhận
thức
và
tích
cực
hóa

NL
tổ
chức
và
quản
lý
cuộc
sống

NL
khám
phá
và
sáng
tạo

NL
định
hướng
và lựa
chọn
nghề
nghiệp

Như vậy HĐTNST, cùng với các môn học khác được coi như là phương pháp để
đào tạo con người có
tài lẫn đức nhằm đáp
ứng yêu cầu của xã
hội hiện đại.
2.3.
Phương
thức và biện pháp
nhằm
triển
khai
HĐTNST
trong
trường phổ thông
2.3.1. Phương
thức
triển
khai
HĐTNST ở trường
phổ thông
HĐTNST được
xem là hoạt động giáo
dục, nó không chỉ là
phương pháp để triển

17

khai nhằm gắn môn học nào đó với thực tiễn mà nó cũng có thể triển khai với sự kết
hợp của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực. Khi đó HĐTNST có thể tiến hành: học trải
nghiệm qua môn học hoặc là HĐTNST.

HĐTNST

Trải nghiệm qua môn học

Hoạt động TNST

Mục đích

Chủ yếu: năng lực trí tuệ, kỹ
năng trí tuệ

Phẩm chất nhân cách, giá trị, kỹ
năng sống

Chức năng,
nhiệm vụ

Giáo dục trí tuệ: biểu tượng,
khái niệm, định luật, lý thuyết,
kỹ năng, kỷ xảo liên quan đến
tri thức

Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, sức
khỏe, lao động: niềm tin, chuẩn
mực, lý tưởng, động cơ, hành
vi, lối sống,..liên quan đến xúc
cảm, thái độ

Đối tượng

Tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tuân
theo chương trình, kế hoạch

Chuẩn mực xã hội theo nhu cầu
xã hội, nguyện vọng và hứng
thú của đối tượng

Lĩnh vực

Môn học/khoa học

Chủ đề, chủ điểm, nội dung đa
dạng, phong phú

Cơ chế hình
thành

Con đường logic cao

Tác động vào cảm xúc, nhiều
khi phi logic

Thời gian

Chiếm lĩnh nhanh hơn

Lâu dài, bền bỉ hơn

Trải nghiệm qua môn học

Hoạt động TNST

Lớp/bài, xêmina, thực hành thí

Nhóm/nội dung giáo dục: tập

Hình

thức
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chủ yếu

nghiệm

thể, hoạt động xã hội, tham
quan, lao động,..

Không gian

Phòng học chủ yếu

Ngoài lớp học

Phương
thức

Chủ yếu cá nhân, truyền đạt,
phân tích, giảng giải

Chủ yếu tập thể, trải nghiệm,
biểu diễn, chiêm nghiệm,..

Kiểm tra,
đánh giá

Mang tính định lượng: kiến
thức vận dụng vào thực tiễn

Mang tính định tính: kinh
nghiệm, thái độ, cảm xúc, niềm
tin, thói quen,…

Quản lý

Lãnh đạo: Chủ yếu giáo viên
bộ môn
Quản lý: theo chương tình
môn học, thi cử

Lãnh đạo: rất đa dạng
Quản lý: theo chương trình hoạt
động của tập thể

Như vậy HĐTNST rất đa dạng và phong phú trong phương thức triển khai, có thể
tiến hành ngay trong lớp học hoặc ngoài thực tế: học trải nghiệm qua môn học hoặc là
HĐTNST.
2.3.2. Một số biện pháp nhằm triển khai HĐTNST trong trường phổ thông hiện
nay [8].
- Nâng cao nhận thức và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên
Năm 2018 sắp đến gần trong khi đó rất nhiều giáo viên không quan tâm, không
biết gì về HĐTNST. Nếu như trong hoạt động ngoài giờ lên lớp trước đây, giáo viên
hầu hết làm thay cho học sinh, còn trong HĐTNST thì chủ yếu học sinh tham gia đầy
đủ các bước khi tổ chức. HĐTNST là nhiệm vụ mới mẻ, khó khăn nên giáo viên còn
rất lúng túng trong khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Do vậy tổ chức tập
huấn để mỗi giáo viên nắm chắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và các hình thức tổ chức
hoạt động trải nghiệm là rất cần thiết. Trong tình hình hiện nay rất cần giáo viên phải
nâng cao nhận thức và phải là người đi tiên phong, không ngừng tự làm mới mình.
Đây là yếu tố sống còn, thành hay bại đối với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông
mới sắp tới đây.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về HĐTNST
Trong HĐTNST, người giáo viên chỉ định hướng, còn học sinh là chủ thể của tất
cả các khâu, do đó các em phải hiểu về HĐTNST thì mới có thể tham gia thực hiện
được. Giáo viên sau khi được tập huấn cần giới thiệu, hướng dẫn cho học sinh hiểu về
mục đích, các hình thức, cách tổ chức HĐTNST. Thông qua đó, học sinh cả lớp biết
lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với nội dung; nắm được các bước cơ bản cần thực
hiện, trách nhiệm của từng cá nhân khi tham gia HĐTNST.
- Tổ chức phong phú các hình thức dạy học trên lớp
HĐTNST có nội dung rất đa dạng và mang tính tổng hợp kiến thức, kĩ năng của
nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục. Học sinh bên cạnh tham gia và các
HĐTNST ngoài thực tế, các em rất cần được tham gia trải nghiệm qua các môn học
ngay tại lớp. Để thực hiện được điều này, giáo viên cần tổ chức tiết học bằng nhiều
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hình thức, phương pháp dạy học khác nhau: cá nhân, nhóm, trò chơi, đố vui, ứng dụng
công nghệ thông tin, các kĩ thuật dạy học tích cực
- Tạo điều kiện để tất cả học sinh tham gia đầy đủ các bước của HĐTNST
HĐTNST là hoạt động mang tính tập thể nhằm phát huy tính sáng tạo của mỗi cá
nhân do đó tất cả các em cần phải được tham gia và tham gia đầy đủ các bước của hoạt
động HĐTNST. Giáo viên với vai trò định hướng, giúp đỡ, hỗ trợ các em thực hiện
đầy đủ tất cả các bước: xây dựng ý tưởng, xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị thực
hiện, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả.
- Phát huy vai trò trung tâm của nhà trường và công tác tham mưu, đề xuất, phối
hợp của các bên liên quan
Nhà trường cần phát huy vai trò là trung tâm, định hướng tổ chức, chỉ đạo điều
hành, phân công trách nhiệm. Ngoài ra nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật
chất và tạo mối liên hệ tốt với các lực lượng tham gia vì HĐTNST diễn ra trong không
gian mở. Bên cạnh đó nhà trường cần động viên, khuyến khích và có chế độ cho
những giáo viên có thành tích xuất sắc trong các HĐTNST.
Hình thức tổ chức HĐTNST diễn ra rất phong phú cả bên trong và ngoài trường
do đó rất cần sự đề xuất, phối hợp của giáo viên, đơn vị khác, chính quyền địa phương,
phụ huynh học sinh,…Có như thế HĐTNST mới được diễn ra thường xuyên và mang
lại hiệu quả thiết thực.
- Hình thành và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh
Để giáo viên tin tưởng giao việc cho học sinh, học sinh tin tưởng lẫn nhau mà
chia sẻ thì đòi hỏi ở học sinh phải được trang bị những kỹ năng mềm: kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu thập và xử lý thông tin, ghi chép, ra quyết
định,….Kỹ năng mềm là một phần quan trọng để các em hoàn thành nhiệm vụ cũng
như kết quả mang lại trong quá trình tổ chức HĐTNST.
- Thực hiện xã hội hóa các HĐTNST
Chương trình giáo dục phổ thông mới đang đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong toàn
xã hội do đó trong giai đoạn hiện nay việc bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các hoạt
động liên quan đến hoạt động HĐTNST chưa có nguồn kinh phí từ sự nghiệp giáo dục.
Trong tình thế đó chúng ta rất cần thực hiện xã hôi hóa. Giải pháp nhằm xã hội hóa
được thể hiện qua sơ đồ sau:
1. Công tác tuyên
truyền, nâng cao
nhận thức

5. Khác

HĐTNST

2. Huy động sức
mạnh tổng hợp các
lực lượng xã hội

3. Tăng cường công
tác lãnh chỉ đạo

4. Tăng cường hoạt
động kiểm tra, đánh
giá
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Như vậy để thực hiện tốt công tác xã hội hóa, chúng ta cần làm tổt 5 việc sau:
+ Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Đảng, chính quyền địa phương,
trong trường, ngoài trường và phải biết lắng nghe.
+ Huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng xã hội: cơ chế phối hợp nhà trường –
gia đình và xã hội, tổ chức các hoạt động, phong trào làm động lực trong việc huy động.
+ Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo: bộ máy, kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám
sát – điều chỉnh
+ Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá: đánh giá, báo cáo, điều chỉnh.
- Một số việc khác: bồi dưỡng, tập huấn cán bộ giáo viên, chế độ chính sách ưu
tiên, hình thành đội ngũ chuyên về HĐTNST.
3. Kết luận
Trong giai đoạn hiện nay giáo viên không thụ động ngồi chờ và ỷ lại mà phải biết
tự làm mới mình. Giáo viên phải là người tiên phong trong việc tìm hiểu những nội
dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới và HĐTNST. Đây là yêu cầu
cấp bách và có ý nghĩa quyết định đến sự “thành bại” của dự thảo chương trình giáo
dục phổ thông dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đại trà vào năm 2018.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ ĐIỆN NĂNG
TS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa SP Lý – KTCN
Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học là một trong
những việc làm có hiệu quả trong việc đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng mục
tiêu giáo dục trong thời đại mới. Day học tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
(HĐTNST) cho học sinh (HS) trong giai đoạn hiện nay phù hợp với mục tiêu đổi mới và
nhu cầu học tập của HS. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phương pháp dạy
học dự án (DHDA) để tổ chức HĐTNST cho HS trong dạy học vật lí (DHVL), qua đó
hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực cho HS.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học dự án.
1. Mở đầu
Tư tưởng giáo dục về học qua trải nghiệm đã xuất hiện từ thời cổ đại và dần dần
được phát triển bởi các nhà giáo dục trên thế giới. Đối với các nước có nền giáo dục phát
triển thì tư tường giáo dục đó được xem như là triết lý giáo dục của quốc gia. Các quan
điểm nghiên cứu triết học về vai trò của trải nghiệm đối với giáo dục có thể điểm tới đó
là Khổng Tử (551- 479 TCN), ông cho rằng: “Phương pháp giáo dục phải coi trọng thực
hành, vận dụng”; “Quan điểm về dạy học phải đảm bảo mối liên hệ với đời sống. giáo
dục thông qua trò chơi, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoài thiên nhiên” của J.A Cô-menxki [2]. Còn J. Deway là người đưa ra quan điểm “Học qua làm, học bắt đầu từ làm”,
theo ông dạy học phải giao việc cho học sinh làm, chứ không phải giao vấn đề cho học
sinh học [6].
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, HĐTNST là một bộ phận
của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Bên cạnh đó, Nghị quyết 29-NQ/TW
đã chỉ rõ: Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông cần tăng cường tính trải nghiệm, nhằm
phát huy tính sáng tạo cho HS, tạo ra các môi trường khác nhau để HS được trải nghiệm
nhiều nhất, đồng thời là sự khơi nguồn sáng tạo, biến những sáng tạo của HS thành hiện
thực để các em thể hiện hết khả năng sáng tạo của mình [1].
Như vậy, HĐTNST làm cho nội dung giáo dục không bị rập khuôn theo sách vở,
mà gắn liền với thực tiễn xã hội, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn đời sống xã hội,
tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động trong môi trường học tập trải nghiệm
nhằm hình thành và phát triển năng lực, nhân cách cho HS, đặc biệt là đáp ứng mục tiêu
giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo
2.1.1. Hoạt động
Theo tâm lý học: Hoạt động là phương thức tồn tại của con người trong thế giới.
Hoạt động tạo nên mối quan hệ tác động qua lại giữa con người với thế giới khách quan
và với chính bản thân mình, qua đó tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới (khách thể), cả về
phía con người (chủ thể).
Hoạt động bao giờ cũng hướng tới một đối tượng cụ thể nào đó để tạo ra sản phẩm
nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân và xã hội. Đối tượng cụ thể để tạo ra sản phẩm bao
giờ cũng có tính mục đích, mong muốn và có cả sự đánh giá năng lực của chính bản thân
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trong việc tạo ra sản phẩm. Mỗi hoạt động bao giờ cũng có tính hai mặt, đó là: tính đối
tượng của hoạt động và tính chủ thể.
Như vậy, hoạt động của con người bao giờ cũng mang tính chất xã hội và mỗi con
người là một chủ thể của hoạt động. Con người có nhiều dạng hoạt động, tùy theo cách
phân loại: Căn cứ vào quan hệ giữa con người với vật thể, về phương diện cá thể, về
nguồn gốc và đặc điểm, vào bản chất của hoạt động. Các dạng hoạt động này có quan hệ
gắn bó và mật thiết với nhau.
2.1.2. Trải nghiệm
Có thể hiểu một cách đơn giản, trải nghiệm là những gì con người đã kinh qua thực
tế, từng biết, từng chịu. Nói đến trải nghiệm là nói đến hoạt động của con người, con người
từng trải, biết và hiểu đời qua sách vở, nhà trường, từ thực tế cuộc sống, có nhiều kinh
nghiệm sống. Quá trình trải nghiệm sẽ giúp con người thu được những kiến thức và kinh
nghiệm sống riêng cho bản thân, từ đó hình thành phẩm chất và năng lực của con người.
Như vậy, trải nghiệm chính là những tồn tại khách quan tác động vào giác quan của
con người, tạo ra cảm giác, tri giác, biểu tượng, con người cảm thấy có tác động đó và
cảm nhận nó một cách rõ nét, để lại ấn tượng sâu đậm, rút ra bài học, vận dụng vào thực
tiễn đời sống, hình thành nên các thái độ giá trị.
2.1.3. Sáng tạo
Sáng tạo là một đặc trưng nổi bật nhất của tâm lý con người, đây không phải là hoạt
động rập khuôn, có sẵn hay lập lại một cách máy móc mà là tạo ra những sản phẩm cần
thiết cho cuộc sống của con người và xã hội. Sáng tạo là quá trình diễn ra từ ý tưởng, suy
nghĩ của chủ thể cho đến lúc tạo ra kết quả sáng tạo, đó là sản phẩm.
Như vậy, sáng tạo là một hoạt động mà kết quả của nó là một sản phẩm tinh thần
hay vật chất có tính đổi mới, có ý nghĩa xã hội, có giá trị.
2.1.4. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông, HĐTNST là hoạt động giáo dục
trong đó từng HS tham gia trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã
hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức,
các kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân [1].
Khái niệm về HĐTNST đã được các tác giả Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp,
Ngô Thu Dung… nêu ra, mặc dù được diễn đạt bằng các cách khác nhau nhưng các tác
giả đều thống nhất và có những điểm chung sau:
- HĐTNST là hoạt động giáo dục, được tổ chức theo phương pháp trải nghiệm và
sáng tạo nhằm góp phần phát triển toàn diện nhân cách HS.
- Nội dung và cách thức tổ chức tạo điều kiện cho từng HS được tham gia trực tiếp
và làm chủ thể của hoạt động.
- Qua hoạt động, HS phát huy khả năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới, giá
trị cho cá nhân và cộng đồng.
2.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động giáo dục bao gồm hoạt
động dạy học và HĐTNST. HĐTNST dành tất cả các HS từ cấp tiếu học đến cấp trung
học phổ thông giúp HS vận dụng những kiến thức, kỹ năng, thái độ đã học trong nhà
trường vào thực tiễn một cách sáng tạo. Ngoài ra, HĐTNST còn tập trung hình thành và
phát triển những năng lực đặc thù cho HS như: Năng lực tổ chức hoạt động, năng lực tổ
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chức và quản lý cuộc sống, năng lực tự nhận thức và tích cực hóa bản thân, năng lực
định hướng và lựa chọn nghề nghiệp.
HĐTNST là hoạt động được thực hiện phối hợp một cách hợp lí cả hai khâu trải
nghiệm và sáng tạo. Có thể so sánh sự khác nhau giữa hoạt động dạy học và HĐTNST
trong chương trình giáo dục phổ thông mới như sau [1]:
Mục đích
Chức
năng
nhiệm vụ

Đối tượng

Lĩnh vực
Thời gian
Không gian
Phương
thức/Hình
thức
Kiểm tra
đánh giá

Hoạt động dạy học
HĐTNST
Chủ yếu hình thành: Năng lực trí Chủ yếu hình thành phẩm chất, giá trị
tuệ, kỹ năng trí tuệ.
và kỹ năng sống.
- Nhằm thực hiện giáo dục trí - Nhằm thực hiện giáo dục đạo đức,
tuệ.
thẩm mĩ…
- Có thế mạnh về mặt xúc cảm, thái
- Có thế mạnh về mặt phát triển độ. Hình thành niềm tin, chuẩn mực
trí tuệ, nhận thức. Hình thành lý tưởng, động cơ, nguyên tắc hành
niềm tin, chuẩn mực lý tưởng, vi, lối sống.
động cơ, nguyên tắc hành vi, lối
sống.
- Hệ thống khái niệm.
- Hệ thống giá trị chuẩn mực.
- Hệ thống tri thức, kỹ năng, kĩ - Hệ thống các chuẩn mực xã hội
xảo được quy định chặt chẽ, phù (các định hướng giá trị về đạo đức,
hợp lôgic nhận thức, tuân theo văn hóa thẩm mĩ…), có tính không
một chương trình, kế hoạch dạy chắc chắn, chủ yếu dựa theo nhu cầu
học nằm đạt được mục tiêu giáo xã hội, nguyện vọng và hứng thú của
dục xác định.
đối tượng.
Môn học/khoa học
Chủ đề, chủ điểm, nội dung giáo dục
đa dạng và phong phú.
Chiếm lĩnh nhanh hơn.
Lâu dài hơn, bền bỉ hơn.
Phòng học là chủ yếu
Ngoài lớp học thông thường, trong
nhà máy, trong cuộc sống xã hội…
- Truyền đạt, phân tích, giảng giải… - Trải nghiệm, biểu diễn, kinh qua…
- Hình thức: chủ yếu hoạt động cá - Hình thức: chủ yếu hoạt động tập thể.
nhân.
- Chủ yếu đánh giá các kiến thức - Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, thái
khoa học đã học được vận dụng độ thực hiện, tính trải nghiệm, cảm
như thế nào vào thực tiễn.
xúc, giá trị, niềm tin, thói quen…
- Thường sử dụng đánh giá định - Thường sử dụng đánh giá định tính.
lượng.

Bảng 1. Sự khác nhau giữa hoạt động dạy học và HĐTNST
2.3. Vận dụng dạy học dự án vào tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
trong dạy học vật lí
2.3.1. Các giai đoạn của tiến trình dạy học dự án
Trên cơ sở nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực, chúng tôi nhận thấy
rằng phương pháp DHDA là một những phương pháp có hiệu quả trong tổ chức
HĐTNST, vì HS được tham gia trực tiếp vào các hoạt động, phát huy được tính tích
cực, tự chủ và sáng tạo. Dựa trên cấu trúc của DHDA, người ta có thể chia tiến trình
DHDA làm nhiều giai đoạn nhỏ hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chia tiến trình
dạy học thành năm giai đoạn như sau [5]:
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Giai đoạn 1: Xây dựng ý tƣởng dự án và xác định chủ đề dự án
GV tạo điều kiện để HS đề xuất ý tưởng dự án và xác định chủ đề dự án
Giai đoạn 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
GV hướng dẫn HS lập kế hoạch, phân công công việc thực hiện dự án
Giai đoạn 3: Thực hiện dự án
Cá nhân và nhóm thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra
Giai đoạn 4:Trình bày sản phẩm dự án
HS giới thiệu, công bố sản phẩm dự án
Giai đoạn 5: Đánh giá dự án
GV và HS đánh giá kết quả và quá trình thực hiện dự án.Rút kinh nghiệm.

Sơ đồ 1. Các giai đoạn tiến trình DHDA
2.3.2. Các bước chuẩn bị của giáo viên và học sinh cho một dự án
Triển khai bài học thành dự án, xác định các chuẩn kiến thức và thiết lập mục
tiêu học tập.
Bước đầu tiên trong việc thiết kế dự án là xác định những chuẩn kiến thức mà GV
muốn HS của mình đáp ứng được khi hoàn thành dự án. Có 3 mục tiêu học tập phải đạt
được đó là: mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kĩ năng và mục tiêu về thái độ.
Xây dựng câu hỏi định hƣớng bài dạy
Những câu hỏi này giúp các dự án tập trung vào những kiến thức quan trọng. Bộ
câu định hướng bao gồm:
Câu hỏi khái quát (CHKQ): Là những câu hỏi mở, hướng đến những ý tưởng lớn và
những khái niệm mang tính bền vững.
Câu hỏi bài học (CHBH):Là những câu hỏi mở giúp HS thể hiện hiểu biết của mình
về những khái niệm cốt lỗi của một dự án, hỗ trợ cho việc nghiên cứu CHKQ.
Câu hỏi nội dung (CHND): Là những câu hỏi liên quan đến định nghĩa, sự nhận
biết và gợi nhớ thông tin và hỗ trợ quan trọng cho CHKQ và CHBH.
Thiết kế dự án
Trước một nội dung dự định thực hiện dự án, GV cần phải xác định: Trong thực tế
những ai cần hiểu biết về vấn đề này; Chọn ra một đối tượng cụ thể; Đưa ra dự án (mục
tiêu, công việc, thực hiện ở đâu).

25

2.3.3. Vận dụng dạy học dự án vào tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học
sinh trong dạy học kiến thức điện năng
Thiết kế ý tƣởng dự án
Ý tƣởng dự án:
Mục tiêu dự án
“Điện năng có vai trò nhƣ thế nào đối
với cuộc sống con ngƣời và hoạt động
sản xuất”
Ngày nay điện năng được sử dụng * Về kiến thức
rất nhiều trong cuộc sống như: thắp sáng,
nấu ăn, vận hành máy móc, thông tin liên - Hiểu nguyên tắc hoạt động, cấu tạo, đặc
lạc,...để phục vụ cho các nhu cầu của con điểm của các máy phát điện xoay chiều
người trong đời sống hàng ngày và hoạt một pha và ba pha, động cơ không đồng
động sản xuất. Cuộc sống sẽ ra sao nếu bộ ba pha.
một ngày nào đó thành phố không một - Hiểu vai trò và những ảnh hưởng của
ánh đèn, không một tiếng quạt gió, mọi điện năng đối với đời sống.
thứ chìm trong bóng tối. Bạn có tưởng
tượng rằng một ngày nào đó cảnh tượng - Nắm được những thông tin thực tế về
này sẽ diễn ra không. Chúng ta phải làm tình hình sử dụng điện năng và các
gì để khắc phục hiện tượng này? Hãy phương pháp sử dụng điện tiết kiệm trong
trình bày những hiểu biết của mình và đưa gia đình cũng như ở nhà trường.
ra những biện pháp khả thi để khắc phục * Về kĩ năng
hiện tượng này như thế nào? Nội dung - Biết phân tích, tổng hợp và xử lí các
nghiên cứu của bạn là gì để có thể góp thông tin thu được để tự xây dựng
phần vào việc cải thiện tình tình trên?
chomình những kiến thức cơ bản về máy
phát điện, động cơ điện, . .
- Biết điều tra, sưu tầm, tra cứu tài liệu từ
các nguồn khác nhau để thu thập thông tin
về tình hình sử dụng và tiết kiệm điện
năng. Biết chế tạo sản phẩm minh họa và
tuyên truyền cho mọi người ý thức sử
dụng điện tiết kiệm.
- Biết hợp tác, trao đổi và làm việc theo
nhóm.
* Về thái độ
- Có ý thức sử dụng điện tiết kiệm, tích
cực hưởng ứng sự kiện “giờ Trái Đất”
nhằm góp phần bảo vệ và giữ gìn môi
trường sống tự nhiên.
- Có thái độ khách quan, trung thực; Có
tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có
tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc
theo nhóm.
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Xây dựng bộ câu hỏi định hƣớng và tổ chức hoạt động trải nghiệm học tập cho
học sinh
 Xây dựng bộ câu hỏi định hƣớng
CHND:
CHND 1: Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất?
CHND 2: Điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng nào ?
CHND 3: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không biết khai thác điện năng một cách
hiệu quả?
CHND 4: Để việc sử dụng điện hợp lí và hiệu quả chúng ta cần phải làm gì ?
CHND 5: Hãy trình bày các biện pháp tiết kiệm điện năng ở gia đình và trong trường học?
CHND 6 : Bạn phải làm gì để cho mọi người thấy rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện?
CHBH:
CHBH 1: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều? Có mấy cách tạo ra
suất điện động xoay chiều thường dùng trong máy phát điện?
CHBH 2: Trình bày cấu tạo và hoạt đông của máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha?
CHKQ:Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có điện? Làm thế nào để khắc
phục tình trạng thiếu điện như hiện nay?
Nội dung chủ đề này được tổ chức theo các giai đoạn như sơ đồ 1, để các hoạt
động diễn ra theo mục tiêu đề ra thì GV phải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều
chỉnh các hoạt động HS thông qua gmail, facebook hoặc zalo. Trong các giai đoạn đó
GV cần quan tâm vào các hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy tính tích cực và năng
lực sáng tạo của HS.
Trong giai đoạn đầu, GV đề xuất các ý tưởng cho hoạt động phải phù hợp, vừa
sức với năng lực và trình độ nhận thức của HS. Để HS có thể tạo ra được các sản
phẩm theo đề xuất và làm căn cứ cho việc đánh giá hoạt động của HS sau khi kết
thúc quá trình thực hiện dự án.
Giai đoạn thứ hai thì HS với sự hướng dẫn của GV xây dựng đề cương cũng
như kế hoạch cho việc thực hiện dự án như: xác định những công việc cụ thể cần
làm, thời gian dự kiến cho từng công việc, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành
và phân công công việc trong nhóm.
Giai đoạn thứ ba thực hiện dự án, HS phải tự trải nghiệm trong thực tiễn nhà
trường và xã hội để xây dựng các sản phẩm của dự án như: bản báo cáo, các videoclip, bài trình diễn powerpoint, mô hình vật chất nhằm phát triển năng lực tự học, năng
lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong giai đoạn này GV phải xác
định được là HS trải nghiệm cá nhân hay nhóm, có người hướng HS trải nghiệm hay
không, nếu có thì đó là ai: GV bộ môn, GV chủ nhiệm, gia đình, tư vấn chuyên gia.
Giai đoạn thứ tư là HS giới thiệu, công bố sản phẩm dự án và quá trình trải
nghiệm của mình trước tập thể lớp, toàn trường hay ngoài xã hội. Khi đó GV phải tổ
chức, bố trí và lựa chọn đối tượng để HS báo cáo kết quả và nhiệm vụ đã thực hiện.
Đây là cơ hội để HS xác nhận kết quả HĐTNST và khẳng định giá trị của mình trước
tập thể.
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Giai đoạn cuối cùng, GV và HS cùng nhau tổng kết đánh giá kết quả, quá trình
thực hiện dự án và rút kinh nghiệm.Để xem mục tiêu học tập: về kiến thức, kỹ năng và
thái độ của HS trong HĐTNST như thế nào? Sản phẩm dự án mà các nhóm công bố có
khả thi không và hướng phát triển tiếp theo của dự án ra sao? Cảm giác của HS trong
quá trình thực hiện nhóm, thời gian thực hiện dự án… Cuối cùng là GV thể chế hóa
kiến thức theo mục tiêu đã đề ra, đánh giá năng lực và kĩ năng của HS thông qua:
phiếu tự đánh giá cá nhân, phiếu đánh giá của nhóm trưởng, phiếu đánh giá của GV.
 Tổ chức các hoạt động học tập của học sinh thông qua phiếu học tập
Nội dung 1: Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất
Câu hỏi 1: Nêu sự chuyển hóa năng lượng của các thiết bị điện?
Câu hỏi 2: Điện năng có thể sản xuất từ các nguồn năng lượng nào?
Câu hỏi 3: Em biết gì nhà máy thủy điện: Các bộ phận chính của nhà máy thủy điện,
quá trình biến đổi năng lượng trong các bộ phận đó.
Phiếu học tập 1

Đèn điện đang
sáng
Dạng
lượng:

năng

Bàn ủi điện
đang hoạt động

Dạng
lượng:

năng

Quạt điện
đang quay

Máy phát điện
đang hoạt động

Dạng năng
lượng:

Dạng
lượng:

năng

Ắc quy đang sạc
Dạng
lượng:

năng

Các nguồn năng lượng có thể sản xuất điện năng:
+
+
+
+ Các bộ phận chính của nhà máy thủy điện:
+ Quá trình biến đổi năng lượng trong các bộ bộ phận chính của nhà máy thủy điện:
Nội dung 2: Các biện pháp sử dụng điện hợp lí và tiết kiệm điện năng
Câu hỏi 1: Thời điểm nào trong ngày con người sử dụng điện nhiều nhất ?
Câu hỏi 2: Thời điểm nào trong ngày con người sử dụng điện nhiều nhất ?
Câu hỏi 3: Giờ cao điểm?
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Câu hỏi 4: Các biện pháp sử dụng điện hợp lí và các hành động cụ thể?
Phiếu học tập 2
STT Giờ cao điểm
1
2
3

Biện pháp

Hành động cụ thể

3. KẾT LUẬN
Tóm lại, vận dụng phương pháp DHDA để tổ chức HĐTNST trong DHVL ở trường
phổ thông là một cách tiếp cận dạy học nhằm phát triển nhân cách và năng lực của HS.
Như vậy, chỉ có dạy và học thông qua việc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thì
HS mới phát huy được vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của
bản thân, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới giáo dục trong giai
đoạn hiện nay.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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NXBGD Hà Nội.
[4]. Đinh Thị Kim Thoa (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo-góc nhìn từ lý thuyết
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phổ thông.
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Trần thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích
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TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG
VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN
TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG
TS. Phùng Thái Dương – Khoa SP Ngữ văn, Sử, Địa
Tóm tắt
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến triển khai đại trà
vào năm 2018, ngoài các môn học còn có nội dung hoạt động trải nghiệm sáng
tạo(HĐTNST). Trước yêu cầu thực tiễn trên đặt ra nhiệm vụ cấp bách hiện nay là cán
bộ quản lý, giáo viên cần phải được thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng, tập
huấn về HĐTNST. Trên cơ sở phối hợp các bên, nhóm nghiên cứu Địa lý, Trường đại
học Đồng Tháp đã tham gia hoạt động bồi dưỡng nội dung HĐTNST cho cán bộ quản
lý, giáo viên cốt cán tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh những mặt
được vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục cho các khóa bồi dưỡng tiếp theo.
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, bài viết sẽ tập trung phân tích một số vấn đề sau: làm
rõ HĐTNST trong chương trình giáo dục phổ thông mới; khung chương trình bồi
dưỡng trong thời gian qua; tổng hợp phân tích phiếu khảo sát học viên; những đề
xuất, mong muốn của học viên; đánh giá những thuận lợi và khó khăn. Bên cạnh
chúng tôi còn định hướng khung chương trình; đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để
hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới được tốt hơn. Có thể nói đây là một trong
những nhân tố quan trọng giúp giáo viên không cảm thấy “lạc hậu”, có thể giảng dạy,
hướng dẫn hoạt động TNST cho học sinh ngay sau khi chương trình mới ban hành,
đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay.
1. Đặt vấn đề
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban
chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Ngày 27/03/2015 tại Hà Nội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã
thông qua Quyết định số 404/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông. Trên tinh thần đó, ngày 05/08/2015 Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã giới thiệu và công bố Chương trình dự thảo tổng thể nhằm xin ý kiến rộng
rãi để tiếp tục hoàn chỉnh. Trong chương trình mới có hai loại hoạt động chính là: dạy
các môn học và HĐTNST. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ phong phú hơn cả về
nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động, đặc biệt là với những mục tiêu phát
triển phẩm chất, năng lực cụ thể rõ ràng, tức là học sinh được học từ trải nghiệm. Hoạt
động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình
giáo dục phổ thông mới [1,2,3,4,5,6].
Thực trạng hiện nay rất nhiều trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố
trong cả nước chưa quan tâm nhiều đến việc bồi dưỡng nâng cao khả năng xây dựng,
tổ chức và quản lý HĐTNST cho đơn vị mình.
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Để giáo viên các trường phổ thông có thể đáp ứng được yêu cầu, có thể giảng
dạy chương trình mới thì rất cần tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán
tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về những nội dung liên quan đến HĐTNST.
Tham gia và sau đó triển khai lại trong toàn thể giáo viên giúp nâng cao năng lực xây
dựng và tổ chức các HĐTNST trong đơn vị mình.
Việc cán bộ quản lý cũng như giáo viên các trường phổ thông được thường
xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng về HĐTNST rất ý nghĩa lớn đối với sự thành công
của “Chương trình giáo dục phổ thông mới”, các trường không cảm thấy “lạc hậu” và
góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mà
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai và sẽ được thực hiện đại trà vào năm 2018.
Xuất phát từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu Địa lý được thành lập đầu năm 2015,
do TS. Phùng Thái Dương làm trưởng nhóm. Dưới sự trợ giúp của Trung tâm Bồi
dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp cùng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo Kiên Giang, chúng tôi đã thiết kế xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết
khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm mục đích nâng
cao năng lực xây dựng và tổ chức các HĐTNST trong trường phổ thông.
Sau một tuần triển khai, khóa bồi dưỡng đã thu được những kết quả nhất định. Bên
cạnh những mặt được, vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm để các khóa bồi
dưỡng tiếp theo mang lại hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn. Hoạt động triển khai trong
thời gian qua và định hướng trong thời gian tới đối với chuyên đề bồi đưỡng HĐTNST,
cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật được chúng tôi nêu ra cụ thể trong bài viết.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Triển khai bồi dưỡng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian qua
2.1.1. Khung chương trình bồi dưỡng
+ Chuyên đề: Nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức và quản lý hoạt động trải
nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông
+ Số tín chỉ: 04 tín chỉ
+ Lớp môn học: Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các phòng Giáo dục và Đào
tạo, trường phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2016
+ Số tiết tín chỉ (lý thuyết/thực hành/tự học): 60 (40/40/120) tiết
+ Mục tiêu: chuyên đề cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hoạt động trải nghiệm
sáng tạo nhằm hình thành cho học viên năng lực lập kế hoạch và triển khai hoạt động
trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. Chuyên đề giúp cho các nhà quản lý
trường phổ thông có thể thực hiện được chuỗi các công việc về xây dựng và tổ chức
HĐTNST trong nhà trường phổ thông theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả tránh phô
trương, hình thức.
+ Tài liệu học tập chính thức:
[1]. Bộ Biáo dục và Đào tạo (2015). Tài liệu tập huấn Kỹ năng xây dựng và tổ
chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học. Quảng Ninh.
[2]. Bài soạn powerpoint của giảng viên đảm trách các hoạt động.
Nội dung chương trình tập huấn trong thời gian qua được chia thành 10 hoạt
động, cụ thể như sau:
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Nội dung
1. Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm
sáng tạo ở trƣờng phổ thông
1.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương
trình giáo dục phổ thông mới
1.2. Sự khác biệt giữa HĐTNST với HĐNGLL và
hoạt động dạy học hiện nay
1.3. Vai trò và sự cần thiết của HĐTNST trong
chương trình giáo dục phổ thông mới
1.4. Thực trạng tổ chức HĐTNST trong trường phổ
thông hiện nay
2. Hình thức tổ chức HĐTNST theo chƣơng trình
giáo dục phổ thông mới
2.1. Hình thức tổ chức HĐTNST theo chương trình
giáo dục phổ thông mới
2.2. Ưu (khuyết) điểm và khả năng triển khai của các
hình thức trên
2.3. Sơ đồ: hình thức tổ chức HĐTNST theo từng cấp
học và điều kiện địa phương.
3. Các bƣớc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở
trƣờng phổ thông
3.1. Các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
3.2. Một số mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo tiêu biểu
3.3. Ưu (khuyết) điểm,bài học rút ra từ các mô hình
tiêu biểu
4. Lập kế hoạch HĐTNST
4.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức HĐTNST
4.2. Mô hình chung cho việc lập kế hoạch HĐTNST
4.3. Thực hành lập kế hoạch HĐTNST (tương ứng
với vị trí công tác)
5. Vai trò của công tác quản lý trong triển khai hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
5.1. Triển khai HĐTNST
5.2. Vai trò của các bên liên quan, các cấp quản lý
trong việc triển khai HĐTNST
5.3. Nguyên tắc trong triển khai HĐTNST
6. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.1. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.2. Mô hình cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.3. Quản lý và lưu trữ kết quả HĐTNST của học sinh
6.4. Thực hành xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức –
quản lý HĐTNST tại đơn vị mình
7. Đánh giá HĐTNST
7.1. Đánh giá trong HĐTNST
- Nguyên tắc, mục tiêu đánh giá HĐTNST
- Nội dung đánh giá
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LT
3

Số tiết
ThH
2

Tự học
8

3

2

8

5

2

12

5

5

15

5

5

15

5

5

15

5

5

15

- Hình thức và công cụ đánh giá
- Các tiêu chí đánh giá
- Sử dụng kết quả đánh giá
7.2. Xây dựng phiếu đánh giá sau HĐTNST
7.3. Yêu cầu của nhà quản lý và giáo viên trong việc
đánh giá
7.4. Thực hành thiết kế bộ tiêu chí đánh giá cho một
HĐTNST cụ thể
8. Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo
hƣớng xã hội hóa ở trƣờng phổ thông
8.1. Phương pháp thu hút nguồn xã hội hóa vào
HĐTNST
8.2. Quản lý HĐTNST theo hướng xã hội hóa ở
trường phổ thông
9. Đề án xây dựng, tổ chức và quản lý HĐTNST tại
trƣờng phổ thông
9.1. Những nội dung cần có trong đề án
9.2. Thực hành xây dựng đề án
10. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế
10.1. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế
10.2. Thảo luận, chia sẻ và rút ra bài học kinh nghiệm
10.3. Trả lời trắc nghiệm phiếu đánh giá khóa tập huấn

5

4

14

2

5

9

2

5

9

40

40

120

2.1.2. Quy trình triển khai hoạt động bồi dưỡng
Quy trình triển khai hoạt động bồi dưỡng trong thời gian qua được thực hiện theo
sơ đồ sau:
1. Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo (TTBDNG) thông báo đến các nhóm nghiên cứu
2. Nhóm nghiên cứu viết và đề xuất đề cương
3. TTBDNG, giảng viên quan tâm góp ý
4. Nhóm nghiên cứu chỉnh sửa đề cương
5. TTBDNG chào hàng các Sở Giáo dục và Đào tạo
6. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu về nội dung, hình thức và số tiết
7. TTBDNG kết hợp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa theo yêu cầu
8. Triển khai hoạt động bồi dưỡng
9. Lấy ý kiến phản hồi từ học viên, cán bộ quản lý
10. TTBDNG và nhóm nghiên cứu họp bàn rút kinh nghiệm
11. Báo cáo chuyên đề
12. Định hướng và triển khai đợt báo cáo tiếp theo
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Từ sơ đồ trên, chúng ta thấy rằng để triển khai một đợt tập huấn, khóa bồi dưỡng
trải qua rất nhiều giai đoạn. Do đó để hoạt động bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao phải
có sự kết hợp, đồng thuận và cố gắng của các bên liên quan. Đặc biệt là rất cần tổ chức
các buổi báo cáo chuyên đề nhằm thu hút những giảng viên quan tâm, cùng nhau bàn
luận, phân tích và phối hợp thực hiện.
2.1.3. Tổng hợp ý kiến của học viên
Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh d u  vào
theo mức độ từ giảm dần từ 1 đến 5:
1

2

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

3
4
Không có ý Không
kiến
đồng ý

5
Hoàn toàn không
đồng ý

STT Nội dung lấy ý kiến
I. Công tác tổ chức lớp
1
Thời điểm mở lớp phù hợp với Anh/Chị
2
Địa điểm tổ chức giảng dạy phù hợp với Anh/Chị
Công tác quản lý, phối hợp giữa cơ sở với học viên thuận
3
lợi, tốt đẹp
Anh/Chị được cung cấp đầy đủ thông tin về lịch trình/kế
4
hoạch giảng dạy
5
Anh/Chị hài lòng với công tác tổ chức lớp bồi dưỡng
II. Thông tin về môn học và tài liệu phục vụ giảng dạ
Anh/Chị được giảng viên thông tin rõ mục tiêu, nội dung
6
và yêu cầu môn học.
Anh/Chị được giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về tài
7
liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ phục vụ môn học.
III. Nội dung giảng dạy
8
Nội dung giảng dạy cập nhật, đổi mới.
9
Nội dung giảng dạy thiết thực, hữu ích.
10
Nội dung giảng dạy vừa sức đối với anh/chị.
IV. Hoạt động giảng dạ
11
Giảng viên đảm bảo thời gian giảng dạy trên lớp.
12
Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu.
13
Giảng viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy.
Giảng viên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của anh/chị
14
liên quan đến môn học.
Giảng viên sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học phù
15
hợp với nội dung
Giảng viên khuyến khích các hoạt động hợp tác theo
16
nhóm.
Giảng viên khuyến khích anh/chị nêu câu hỏi và bày tỏ
17
quan điểm riêng về các vấn đề của môn học.
Giảng viên thể hiện tính chuẩn mực của tác phong nhà
18
giáo.
V. Cảm nhận về kết quả đạt đƣợc
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ph h p

Các mức độ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

19
20

    
Anh/chị hài lòng về môn học
Anh/chị mong muốn được áp dụng kết quả bồi dưỡng vào
    
thực tiễn

Trên tổng số 86 phiếu điều tra được thu về, với kết quả tương ứng với 5 mức độ
như sau:
Số phiếu tƣơng
STT Nội dung lấy ý kiến
ứng với 5 mức độ
I. Công tác tổ chức lớp
1
Thời điểm mở lớp phù hợp với Anh/Chị
47 34 3 2 0
2
Địa điểm tổ chức giảng dạy phù hợp với Anh/Chị
45 34 4 0 3
Công tác quản lý, phối hợp giữa cơ sở với học viên
3
43 35 5 2 1
thuận lợi, tốt đẹp
Anh/Chị được cung cấp đầy đủ thông tin về lịch
4
46 31 5 4 0
trình/kế hoạch giảng dạy
5
Anh/Chị hài lòng với công tác tổ chức lớp bồi dưỡng
39 39 4 4 0
II. Thông tin về môn học và tài liệu phục vụ giảng dạ
Anh/Chị được giảng viên thông tin rõ mục tiêu, nội
6
51 32 1 2 0
dung và yêu cầu môn học.
Anh/Chị được giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về tài
7
39 36 8 2 1
liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ phục vụ môn học.
III. Nội dung giảng dạy
8
Nội dung giảng dạy cập nhật, đổi mới.
41 36 6 3 0
9
Nội dung giảng dạy thiết thực, hữu ích.
40 41 3 2 0
10
Nội dung giảng dạy vừa sức đối với anh/chị.
40 41 3 1 1
IV. Hoạt động giảng dạ
11
Giảng viên đảm bảo thời gian giảng dạy trên lớp.
55 28 2 1 0
12
Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu.
48 31 5 0 2
13
Giảng viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy. 58 23 3 2 0
Giảng viên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của
14
55 27 2 1 1
anh/chị liên quan đến môn học.
Giảng viên sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học
15
49 30 4 3 0
phù hợp với nội dung
16
Giảng viên khuyến khích các hoạt động hợp tác theo nhóm. 51 29 4 1 1
Giảng viên khuyến khích anh/chị nêu câu hỏi và bày
17
55 28 2 0 1
tỏ quan điểm riêng về các vấn đề của môn học.
18
Giảng viên thể hiện tính chuẩn mực của tác phong nhà giáo. 61 22 2 0 1
V. Cảm nhận về kết quả đạt đƣợc
19
Anh/chị hài lòng về môn học
46 36 3 1 0
Anh/chị mong muốn được áp dụng kết quả bồi dưỡng
20
42 37 6 1 0
vào thực tiễn
Qua kết quả tổng hợp ý kiến, trong 5 đề mục lớn, 20 vấn đề đưa ra cho thấy: mức
độ hoàn toàn đồng ý, đồng ý chiếm tỉ lệ rất cao (trên 90% phiếu); một số khác không có
ý kiến, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số phiếu.
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Qua phản hồi từ các học viên chúng ta có thể khẳng định rằng học viên rất quan
tâm và hoạt động bồi dưỡng đang đi đúng hướng, điều này được thể hiện ở mục hoạt
động giảng dạy của giảng viên, nội dung giảng dạy, kết quả đạt được,… hầu hết học
viên đánh giá ở mức độ đồng ý, hoàn toàn đồng ý rất cao. Ở đây chúng ta thấy các ý
kiến ở mức độ không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý chủ yếu liên quan đến địa điểm tổ
chức không hợp lý (hội trường nhỏ, quá đông) từ đó giảng viên rất khó trong việc triển
khai đến học viên làm việc nhóm, quan tâm đến từng động tác của học viên được. Để
nâng cao hiệu quả các khóa bồi dưỡng, tập huấn chúng ta cần cải thiện khâu tổ chức, bố
trí lớp học,...trong đó vai trò của các Sở Giáo dục và Đào tạo là rất quan trọng.
Anh/Chị muốn nhắn gửi điều gì cho lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo
và Sở GD & ĐT tỉnh Kiên Giang?
Bên cạnh một số phiếu không có ý kiến thì có nhiều phiếu nêu lên ý kiến, rất cần
tham khảo từ đó điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các đợt bồi dưỡng tiếp theo. Ví dụ như:
 Cần thường xuyên tổ chức những lớp bồi dưỡng. Lãnh đạo Trung tâm BDNG
và Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang nên thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng như thế này
để cán bộ quản lý các trường được đúc kết thêm kiến thức về áp dụng cho đơn vị.
 Nên tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi về tài liệu và cũng như mong mỏi báo
cáo viên cho lớp chúng tôi xin file bài giảng, thêm tài liệu hơn nữa về hoạt động trải
nghiệm sáng tạo để chúng tôi nghiên cứu, và tổ chức triển khai lại cho đơn vị được dễ
dàng hơn.
 Cần tổ chức cho các phòng GD&ĐT huyện, thị, tổ chức triển khai chương trình này.
 Đề nghị lãnh đạo nên tổ chức quán triệt đến thủ trưởng các đơn vị dể nắm rõ
chương trình GDPT mới có công tác trải nghiệm sáng tạo để thủ trưởng đơn vị có kế
hoạch phân bổ tài chính hay thực hiện công tác XHH kịp thời đáp ứng các hoạt đọng
trong năm.
 Có kế hoạch triệu tập tất cả Hiệu trưởng các trường về quán triệt chủ trương,
thống nhất cách làm chung, có vai trò trách nhiệm trong trong triển khai thực hiện
chương trình GDPT mới, cũng như hoạt đọng trải nghiệm sáng tạo.
 Rút ngắn bớt thời gian bồi dưỡng 3 ngày là đủ (thay vì 5 ngày theo lịch học).
 Định hướng sớm về hướng dẫn thực hiện chương trình mới.
 Tổ chức giao lưu học hỏi, tham quan thực tế cho cán bộ quản lý, giáo viên tiêu
biểu, giáo viên giỏi của tỉnh với các tỉnh lân cận.
 Sở GD&ĐT đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất cho các trường học.
 Sở GD&ĐT tạo điều kiện cho lớp được đi trải nghiệm ở những nơi có áp dụng
rộng rãi mô hình trải nghiệm sáng tạo để học viên được học hỏi thêm.
 Cần gửi lịch học trước cho học viên.
 Sở nên hỗ trợ tài liệu (đừng để học viên đóng tiền).
 Bố trí địa điểm học rộng hơn (phù hợp với số lượng học viên).
 Nên tách 2 lớp THPT/THCS.
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 Muốn nhắn gửi cho lãnh đạo Trung tâm BDNG và Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang
là hằng năm vào dịp hè mở lớp bồi dưỡng về quản lý hoạt động chuyên môn nhằm
nâng cao kiến thức lãnh đạo cho quản lý để áp dụng hiệu quả tại đơn vị.
 Mở lớp bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng khai thác và sử dụng ƯDCNTT trong
giảng dạy (phần mềm E-Learning).
 Lớp nên tổ chức ở các lớp học khác nhau, có sự tham gia của các cán bộ Đoàn
hoặc tổng phụ trách đội.
 Mở thêm lớp bồi dưỡng cho các phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn ở
các đơn vị trường học.
 Tăng cường bồi dưỡng Công nghệ thông tin.
 Báo cáo viên nên trình bày lại nội dung theo hình thức quy nạp hoặc diễn dịch
để học viên dễ nắm bắt và hệ thống lại nội dung được tập huấn.
 Nội dung học nên có địa chỉ bài học, môn học cụ thể và thực hiện trải nghiệm ngay.
Nội dung nào anh chị muốn đư c bồi dưỡng vào thời gian sắp tới?
Nhìn chung học viên rất quan tâm và mong muốn được tiếp tục tham gia vào các
khóa tập huấn bồi dưỡng không chỉ đối với HĐTNST mà còn tham gia vào một số nội
dung khác: dạy học tích hợp, nghiên cứu khoa học,…., cụ thể như sau:
 Được bồi dưỡng hoạt động trải nghiệm chuyên sâu hơn nữa cho riêng từng cấp
học đặc biệt là bậc tiểu học.
 Tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nghiên cứu khoa học.
 Quản lý hiệu quả việc đổi mới chương trình gắn với trải nghiệm sáng tạo.
 Muốn được bồi dưỡng chuyên sâu hơn về cách thức tổ chức hoạt động trải
nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học.
 Bồi dưỡng thêm hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 Dạy theo chủ đề tích hợp.
 Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ đoàn TNCSHCM.
 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo
thực tế.
 Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo hằng năm nên tổ chức tập huấn cho
cán bộ quản lý trường học.
 Được bồi dưỡng chuyên sâu hơn và được đi thực tế những đơn vị làm tốt hoạt
động trải nghiệm sáng tạo.
Những ý kiến trên rất cần nhóm báo cáo viên, trung tâm bồi dưỡng nhà giáo cũng
như các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, từ đó điều chỉnh trong các đợt báo cáo, tập
huấn tiếp theo nhằm mang lại hiệu quả cao, thiết thực.
2.1.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi
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+ Nhà trường và trung tâm bồi dưỡng nhà giáo luôn quan tâm, động viên.
+ Đa phần là giảng viên trẻ, nhưng các thành viên trong nhóm nghiên cứu Địa lý
là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Đội, tham gia, xây dựng và
tổ chức các HĐTNST.
+ Giảng viên trong nhóm rất nhiệt tình và tâm huyết với chuyên đề bồi dưỡng
những nội dung liên quan đến HĐTNST.
+ Có sự đồng thuận giữa các bên, các báo cáo viên tham gia khóa bồi dưỡng.
- Khó khăn
+ Nhà trường chưa có những cơ chế thanh toán đặc thù riêng cho các nhóm (cá
nhân). Hiện tại vẫn thanh toán với số tiền 1 tiết bồi dưỡng tương tự như 1 tiết dạy thừa
giờ khi dạy sinh viên. Chúng ta biết để báo cáo 1 tiết bồi dưỡng, khâu chuẩn bị hoàn
toàn khác so với 1 tiết lên lớp sinh viên.
+ Những đơn vị phối hợp mở khóa bồi dưỡng, tập huấn chưa thực sự quan tâm
đến chế độ ăn ở, đi lại, do đó báo cáo viên gặp rất nhiều khó khăn.
+ Các nhóm nghiên cứu khác trong trường chưa nhận thức được nhiệm vụ hàng
đầu hiện nay của trường đại học là giảng viên phải tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ
thông, từ đó sự quan tâm, tham gia của giảng viên, các nhóm nghiên cứu đối với các
chuyên đề bồi dưỡng chưa nhiều.
+ Việc bố trí địa điểm, giảng đường, số lượng học viên,…chưa hợp lý, gây khó khăn
rất nhiều cho việc triển khai các hoạt động của báo cáo viên trong quá trình báo cáo.
2.2. Định hướng bồi dưỡng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian tới
2.2.1. Định hướng khung chương trình
- Định hướng khung chương trình
Nội dung chương trình tập huấn dự kiến được chia thành các hoạt động, cụ thể
như sau:
Số tiết
LT ThH

Nội dung
PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
1. Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm
sáng tạo ở trƣờng phổ thông
1.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương
trình giáo dục phổ thông mới
1.2. Sự khác biệt giữa HĐTNST với HĐNGLL và
hoạt động dạy học hiện nay
1.3. Vai trò và sự cần thiết của HĐTNST trong
chương trình giáo dục phổ thông mới
1.4. Thực trạng tổ chức HĐTNST trong trường phổ
thông hiện nay
2. Hình thức tổ chức HĐTNST theo chƣơng trình
giáo dục phổ thông mới
2.1. Hình thức tổ chức HĐTNST theo chương trình
giáo dục phổ thông mới
2.2. Ưu (khuyết) điểm và khả năng triển khai của các
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Tự học

2

0

4

3

2

8

hình thức trên
2.3. Sơ đồ: hình thức tổ chức HĐTNST theo từng cấp
học và điều kiện địa phương.
3. Các bƣớc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở
trƣờng phổ thông
3.1. Các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
3.2. Một số mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo tiêu biểu
3.3. Ưu (khuyết) điểm,bài học rút ra từ các mô hình
tiêu biểu
4. Lập kế hoạch HĐTNST
4.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức HĐTNST
4.2. Mô hình chung cho việc lập kế hoạch HĐTNST
4.3. Thực hành lập kế hoạch HĐTNST (tương ứng
với vị trí công tác)
5. Vai trò của công tác quản lý trong triển khai hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
5.1. Triển khai HĐTNST
5.2. Vai trò của các bên liên quan, các cấp quản lý
trong việc triển khai HĐTNST
5.3. Nguyên tắc trong triển khai HĐTNST
6. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.1. Cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.2. Mô hình cơ cấu tổ chức – quản lý HĐTNST
6.3. Quản lý và lưu trữ kết quả HĐTNST của học sinh
6.4. Thực hành xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức –
quản lý HĐTNST tại đơn vị mình
7. Đánh giá HĐTNST
7.1. Đánh giá trong HĐTNST
- Nguyên tắc, mục tiêu đánh giá HĐTNST
- Nội dung đánh giá
- Hình thức và công cụ đánh giá
- Các tiêu chí đánh giá
- Sử dụng kết quả đánh giá
7.2. Xây dựng phiếu đánh giá sau HĐTNST
7.3. Yêu cầu của nhà quản lý và giáo viên trong việc
đánh giá
7.4. Thực hành thiết kế bộ tiêu chí đánh giá cho một
HĐTNST cụ thể
8. Đề án xây dựng, tổ chức và quản lý HĐTNST tại
trƣờng phổ thông
8.1. Những nội dung cần có trong đề án
8.2. Thực hành xây dựng đề án
9. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế
9.1. Tham gia HĐTNST ngoài thực tế
9.2. Thảo luận, chia sẻ và rút ra bài học kinh nghiệm
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3

2

8

3

4

10

3

4

10

3

4

10

4

4

12

2

10

14

2

10

14

25

40

90

PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ
THUẬT
3
6
12
10. Định hƣớng cuộc thi KHKT dành cho học sinh
trung học trong thời gian tới
10.1. Mục đích
10.2. Kế hoạch triển khai
10.3. Thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi
10.4. Lĩnh vực và nội dung dự thi
10.5. Người hướng dẫn, đơn vị dự thi
10.6. Đăng ký dự thi
10.7. Công tác tổ chức, kinh phí
4
12
20
11. Hƣớng dẫn thực hiện dự án khoa học kỹ thuật
11.1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu
11.2. Hoàn thành các tài liệu cần thiết cho dự án
11.3. Ngiên cứu tổng quan
11.4. Đưa ra giả thuyết khoa học hoặc đặt mục tiêu
11.5. Thiết kế thí nghiệm hoặc lập kế hoạch nghiên cứu
11.6. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu
11.7. Phân tích dữ liệu
11.8. Tìm ra quy luật và đưa ra kết luận
11.9. Viết báo cáo và tóm tắt báo cáo
11.10. Thuyết trình và giới thiệu dự án
3
7
13
12. Hƣớng dẫn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật
12.1. Quy trình tổ chức
12.2. Hướng dẫn chấm thi
15
19
13. Phƣơng pháp và qu trình thực hiện sáng tạo 2
khoa học kỹ thuật tƣơng ứng cho từng lĩnh vực (môn
học)
13.1. Phương pháp
13.2. Quy trình
3
5
11
14. Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo
hƣớng xã hội hóa ở trƣờng phổ thông
14.1. Phương pháp thu hút nguồn xã hội hóa vào
HĐTNST
14.2. Quản lý HĐTNST theo hướng xã hội hóa ở
trường phổ thông
0
15
15
15. Thực hành xây dựng dự án cho từng lĩnh vực
(môn học)
15.1. Tham gia xây dựng dự án cho từng lĩnh vực
15.2. Thảo luận, chia sẻ và rút ra bài học kinh nghiệm
15
60
90
TỔNG CỘNG
40
100
180
- Định hướng triển khai thời gian sắp tới
+ Nhóm nghiên cứu Địa lý sẽ xây dựng đề cương, phân công báo cáo viên đảm trách.
+ Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo sẽ thực hiện giới thiệu, ký kết các Sở Giáo dục
và Đào tạo.
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+ Các nhóm khác sẽ kết hợp với nhóm nghiên cứu Địa lý để triển khai.
2.2.2. Đề xuất và kiến nghị
- Nhà trường
Nhà trường nên có cơ chế thanh toán đặc thù riêng cho các nhóm (cá nhân) tham
gia báo cáo.
- Trung Tâm bồi dưỡng nhà giáo
Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo nên giữ mối quan hệ lâu dài với các Sở Giáo dục
và Đào tạo để đáp ứng nguyện vọng của học viên và các khóa bồi dưỡng, tập huấn
được thực hiện thường xuyên hơn.
Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo giúp bảo vệ bản quyền, ý tưởng, đề cương và thực
hiện công tác tư vấn, định hướng các nhóm tham gia báo cáo nhằm định hướng phát
triển lâu dài.
Khi làm việc với các bên liên quan, cần thống nhất thời gian, địa điểm, giới hạn
số lượng học viên/khóa và chuyển đến sớm hơn để báo cáo viên không bị động trong
quá trình triển khai.
- Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên phổ thông
Cần cung cấp rõ số lượng, đối tượng học viên để báo cáo viên biết sớm, thuận lợi
hơn trong việc chọn hình thức, phương pháp báo cáo, tổ chức cho phù hợp.
Cần bố trí địa điểm, không gian và số lượng học viên hợp lý.
Cần phối hợp với các bên quan tâm hơn nữa đến chế độ ăn ở, đi lại của báo cáo viên.
- Giảng viên và các nhóm nghiên cứu quan tâm
Giảng viên và các nhóm nghiên cứu trong trường yêu thích HĐTNST cần mạnh dạng
đề xuất và kết hợp với nhóm nghiên cứu Địa lý để triển khai các chuyên đề liên quan.
3. Kết luận
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, bên cạnh các môn học đó là
HĐTNST. Việc mở các chuyên đề bồi dưỡng, khóa tập huấn về những nội dung liên
quan đến HĐTNST có vai trò rất quan trọng và là một trong những nhân tố quyết định
sự “thành bại” trong giáo dục phổ thông mới. Để giáo viên có khả năng hướng dẫn học
sinh phổ thông tham gia các HĐTNST thì rất cần cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán
thường xuyên được tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đó về triển khai lại cho
đơn vị mình phụ trách. Có như thế giáo viên mới không cảm thấy “lạc hậu” và góp
phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ
Giáo dục và Đào tạo đang triển khai và sẽ được thực hiện đại trà vào năm 2018.
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DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC
THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
Tóm tắt
Bài báo trình bày sơ lược về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nội dung và
mục tiêu của việc dạy học các yếu tố hình học ở Tiểu học. Sau đó, chúng tôi giới
thiệu một số tình huống có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo để học
sinh chủ động chiến lĩnh tri thức, nâng cao năng lực tư duy, sáng tạo.
1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Trong chương trình mới có 2 loại hoạt động giáo dục chính là: Dạy học các môn và
trải nghiệm sáng tạo (TNST). Trong mục này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm,
đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của TNST.
Theo PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa, “hoạt động TNST là hoạt động giáo dục, trong
đó, dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực
tiếp vào các hoạt động khác nhau của đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với
tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất
nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình” (xem [3]). Khái niệm
này khẳng định vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của nhà giáo dục; thầy cô giáo,
cha mẹ học sinh, người phụ trách... Nhà giáo dục không tổ chức, không phân công học
sinh một cách trực tiếp mà chỉ hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát cho tập thể hoặc cá nhân
học sinh tham gia trực tiếp hoặc ở vai trò tổ chức hoạt động, giúp học sinh chủ động,
tích cực trong các hoạt động; phạm vi các chủ đề hay nội dung hoạt động và kết quả
đầu ra là năng lực thực tiễn, phẩm chất và năng lực sáng tạo đa dạng, khác nhau của
các em.
Theo Bùi Ngọc Diệp, “hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong
đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã
hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo
đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân”(xem [1]). Theo cách hiểu
này, hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính tích hợp và phân hóa cao, được thực
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp, liên kết nhiều lực lượng
giáo dục trong và ngoài nhà trường và giúp lĩnh hội những kinh nghiệm mà các hình
thức học tập khác không thực hiện được. Do đó, chức năng chủ yếu của hoạt động
TNST là thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, sức khỏe, lao động, có thế
mạnh về mặt phát triển xúc cảm, thái độ, hình thành niềm tin, chuẩn mực, lý tưởng,
động cơ, nguyên tắc hành vi, lối sống.
Từ đó, nó hình thành và phát triển:
- Năng lực hoạt động và tổ chức hoạt động;
- Năng lực tổ chức và quản lý cuộc sống;
- Năng lực tự nhận thức và tích cực hóa bản thân;
- Năng lực định hướng nghề nghiệp;
- Năng lực khám phá và sáng tạo.
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2. Sơ lƣợc về các yếu tố hình học ở Tiểu học
Trong chương trình Toán ở tiểu học mới có các yếu tố hình học mà chưa thành
phân môn hình học như ở các bậc học trên. Chương trình chỉ giới thiệu các kiến thức
sơ đẳng ban đầu về hình học (xem [2]). Mục đích của dạy học các yếu tố hình học ở
bậc tiểu học là có được các biểu tượng chính xác về các hình hình học, làm quen với
một số đại lượng hình học thông dụng. Rèn luyện một số kỹ năng thực hành như nhận
dạng hình, sử dụng dụng cụ để vẽ hình, đo đạc,... Đồng thời, nó hỗ trợ cho việc học số
học, đo lường và các môn học khác, chuẩn bị cơ sở (kiến thức, thuật ngữ, ký hiệu,
phương pháp tư duy...) cho bô môn hình học ở THCS. Hơn nữa, chúng còn rèn luyện
và phát triển các phẩm chất tư duy (trí tưởng tượng không gian, năng lực phân tích tổng hợp), tích luỹ những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống và học tập của các em.
Nội dung dạy học các yếu tố hình học ở bậc tiểu học được thể hiện ở bảng dưới đây.
Lớp

Kiến
thức
Nhận
dạng
tổng thể

Nhận
dạng
tổng thể
và theo
đặc điểm

1
a-Nhận dạng
hình vuông,
hình
tròn,
hình
tam
giác.
b-Điểm,
đoạn
thẳng.
c-Điểm
ở
trong,
điểm ở ngoài
một hình.

2

3

4

5

a-Nhận
dạng hình
tứ
giác,
hình
chữ
nhật.
b-Đường
gấp khúc,
đường
thẳng,
ba
điểm thẳng
hàng.

a-Góc vuông,
góc không
vuông, các
yếu tố của
góc.
b-Êke, vẽ
đường vuông
góc.
c-Điểm ở
giữa,
trung điểm.
d-Hình tròn
và các yếu tố.

a-Góc nhọn,
góc tù, góc
bẹt.
b-Hai đường
thẳng song
song,
hai
đường vuông
góc.
c-Hình bình
hành, hình
thoi.
d-Đường cao
của tam giác.

Hình hộp chữ
nhật, hình lập
phương, hình
trụ, hình nón,
hình cầu.

Nhận dạng
hình
chữ
nhật, hình
tứ giác theo
số cạnh, số
đỉnh.

Hình chữ
nhật, hình
vuông.
Hình tròn
và các yếu
tố.

Đặc
điểm
cạnh,
góc,
quan hệ các
cạnh
của
hình
chữ
nhật,
hình
vuông, hình
thoi.
Đặc
điểm
hình
bình
hành

Đặc
điểm
cạnh,
góc,
mặt của hình
hộp chữ nhật,
hình
lập
phương. Đặc
điểm
tâm,
bán
kính,
đường cao,
mặt bên hình
trụ
Đặc điểm của
hình cầu.
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Tính toán
và đo
lường

a-Đếm,
đo
hình
b-Đo độ dài
bởi xentimet.

Vẽ và xếp
hình

a-Xếp, gấp,
cắt
hình.
b-Vẽ đường
thẳng,
vẽ
hình
trên giấy kẻ ô
vuông.
Giải toán
a-Đo đoạn
có nội dung thẳng
(và
hình học
ước
lượng) với
đơn vị cm.
b-Làm tính
với các số đo
theo đơn vị
cm

a-Độ
dài
đường gấp
khúc.
b-Chu vi
tam giác, tứ
giác.
c-Các đơn
vị đo độ dài
đêximet,
met,
kilômet,
milimet.
a-Xếp hình.
b-Vẽ hình
theo mẫu,
theo điều
kiện cho
trước.

a-Chu
vi
hình
chữ nhật,
hình vuông
(chưa nêu
công thức).
b-Diện tích
hình
chữ
nhật, hình
vuông.

a-Diện tích
hình bình
hành,
hình
thoi.
b-Công thức
chu vi hình
chữ nhật,
vuông, bình
hành, thoi
c-dm2, m2,
km2.

a-Vẽ
góc
bằng
thước, êke.
b-Vẽ đường
tròn bằng
compa

Vẽ hình bằng
thước, êke,
compa.

a-Đo, ước
lượng
độ
dài
đoạn
thẳng.
b-Làm tính
với số đo
theo đơn vị
cm, dm, m,
km.

Giải toán về
chu vi, diện
tích.

Làm tính với
số đo diện
tích theo đơn
vị cm2, dm2,
m2, km2.

a-Diện tích
hình
tam
giác,
hình
thoi,
hình
thang.
b-Diện tích
của hình hộp.
c-Công thức
thể tích hình
hộp, hình trụ,
hình cầu.

Các bài toán
về diện tích,
thể tích.

3. Đề xuất một số biện pháp dạy học các yếu tố hình học ở Tiểu học theo hƣớng
trải nghiệm sáng tạo
Dựa vào khái niệm, đặc điểm, chức năng của hoạt động TNST và nội dung dạy học
các yếu tố hình học ở Tiểu học, chúng tôi đề xuất một số tình huống dạy học sau.
a) Nhận dạng hình học
Dạy học nhận dạng hình học được trình bày từ lớp 1 đến lớp 5. Giáo viên dựa vào đặc
điểm tâm lý, tri thức và yêu cầu của từng lớp học để thiết kế các hoạt động TNST. Trong
mục này, chúng tôi đưa ra một số tình huống dạy học điển hình để bạn đọc tham khảo.
+ Dạy học sinh lớp 1 biết nhận dạng được hình tròn, hình vuông, hình tam giác.
Giáo viên kết hợp với sự hỗ trợ của phụ huynh để học sinh hoàn thành bài tập liệt kê ra
danh sách các đồ dùng trong gia đình có dạng hình vuông, hình tam giác, hình tròn,
các đồ dùng không có hình dạng đó. Nâng lên một mức, giáo viên phân lớp học thành
các nhóm trình bày sản phẩm khảo sát của mình bằng thuyết trình, trình bày hình ảnh,
vẽ hình minh họa, trình bày sản phẩm thật,…Đồ dùng có hình dạng là hình vuông,
hình tròn, tam giác? Tại sao?
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+ Dạy học sinh lớp 2 nhận dạng hình chữ nhật. Giáo viên chia lớp học thành các
nhóm, đưa ra yêu cầu học sinh liệt kê các đồ vật trong lớp có dạng hình chữa nhật,
hình vuông. Sau hoạt động nhận dạng, giáo viên đưa ra hoạt động nâng cao. Ví dụ như
đếm số hình chữ nhật có trên cửa sổ lớp học, ghép 2 ô gạch liền nhau trong lớp thì ra
hình gì? Từ đó, các nhóm tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động của mình.

Hình 1. Mô phỏng cửa sổ lớp học
b) Vẽ hình hình học
Tương tự mục a), chúng tôi đưa ra vài hoạt động TNST nhằm phát triển kỹ năng vẽ
hình của học sinh để bạn đọc trao đổi.
+ Ôn tập cho học sinh lớp 3 về các hình hình học. Sau khi học sinh đã nhận dạng
và vẽ được các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, giáo viên có thể
cho các em thực hiện hoạt động vẽ hình mô phỏng mặt cắt của một khu vực trong
trường học. Ví dụ sân tập thể dục, sân trường,…

Sân cầu lông

Sân bóng
Hố cát

Hình 2. Mô phỏng sân tập thể dục Trường tiểu học Lê Văn Tám
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+ Ôn tập cho học sinh
lớp 5 về các hình không gian.
Sau khi học sinh đã nhận dạng
và vẽ được hình lập phương,
hình hộp chữ nhật, hình cầu,
hình trụ. Giáo viên cho các em
thực hiện hoạt động vẽ mô
phỏng một đối tượng 3 chiều
trên sân trường. Khi đó, các
em sẽ vẽ cổng trường, dãy nhà
trong trường, cột cờ,…

Hình 3. Mô phỏng cột cờ

c) Cắt ghép, xếp hình hình học
Đây là một nội dung dạy học đáp ứng tốt mục tiêu phát triển năng lực tư và sáng
tạo của học sinh tiểu học. Đồng thời, nó cũng là cơ sở thực tiễn cho việc hình thành
các công thức về diện tích cho học sinh. Sau đây, chúng tôi đưa ra một số hoạt động
thực tiễn có thể tiến hành.
+ Hoạt động cắt ghép để học sinh
lớp 1 nhận dạng tam giác. Giáo viên
thiết kế các bìa cứng, yêu cầu học sinh
cắt bìa cứng thành các “hình tam giác
đơn”, rồi ghép các “hình đơn” theo các
cách khác nhau để được các “hình tam
giác hợp”. Ví dụ: Các Hình 4, Hình 5,
Hình 6 nâng mức độ khó đếm số lượng
Hình 4. Hình trên có bao nhiêu tam
tam giác trên 1 hình.
giác?

Hình 5. Hình trên có bao nhiêu tam giác?
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Hình 6. Hình trên có bao nhiêu tam giác?

+ Xây dựng công thức tính diện tích hình bình hành, hình thoi cho học sinh lớp
4 thông qua hoạt động cắt ghép hình. Giáo viên yêu cầu học sinh cắt các hình bình
hành, hình thoi thành các hình có diện tích nhỏ hơn và ghép chúng lại thành hình chữ
nhật. Từ đó, học sinh rút ra được công thức tính diện tích.

Hình 7. Cắt hình bình hành, ghép thành hình chữ nhật

Hình 8. Cắt hình thoi, ghép thành hình chữ nhật

4. Kết luận
Bài viết đã trình bày sơ lược về hoạt động TNST cũng như vai trò và chức năng
của nó trong dạy học, các yếu tố hình học trong chương trình toán tiểu học. Sau đó,
chúng tôi thiết kế một số hoạt động TNST để hỗ trợ dạy học nhận dạng hình học, vẽ
hình hình học và cắt – ghép hình hình học.
Mặc dù các hoạt động được thiết kế mang tính chủ qua và điển hình. Tuy nhiên,
chúng tôi tin tưởng rằng nếu giáo viên tích cực khai thác nội dung sách giáo khoa, thiết
kế các hoạt động TNST thì học sinh tiểu học sẽ sớm thấy được ứng dụng của toán học,
kiến thức được học trong trường học vào phục vụ cuộc sống. Hơn nữa, thông qua các
hoạt động TNST, học sinh chẳng những được cũng cố, phát triển kiến thức mà chúng
còn được phát triển về kỹ năng và thái độ. Từ đó, người học được phát triển năng lực
toàn diện.
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XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH
ThS. Phan Thị Hiệp – Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
TS. Trần Lê Nam – Khoa SP Toán – Tin

Tóm tắt
Bài báo cáo xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong
dạy học chủ đề diện tích – thể tích ở hình học không gian ở lớp 12. Thông qua các
hoạt động, học sinh sẽ vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải một số bài toán thực
tế. Từ đó, các em được phát triển năng lực khám phá, sáng tạo, năng lực hoạt động và
tổ chức hoạt động.
1. Giới thiệu
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương
trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải
nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực
thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Có nhiều quan điểm khác
nhau về trải nghiệm sáng tạo. Điểm chung nhất của các quan điểm này là người học trực
tiếp tham gia vào các hoạt động trong nhà trường hoặc xã hội. Thông qua hoạt động đó
học sinh sẽ phát triển các năng lực thực tiễn, năng lực tư duy sáng tạo,… Ở một số nước,
hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) chính là hoạt động ngoài giờ lên lớp, mục
tiêu chủ yếu của hoạt động này là phát triển kỹ năng và thái độ tích cực. Từ đó, chúng ta
thấy rằng để đào tạo ra những con người toàn diện, phát triển đồng thời kiến thức, kỹ
năng và thái độ thì hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một lựa chọn tốt. Do đó, người
giáo viên cần phải am hiểu và vận dụng tốt HĐTNST vào dạy học.
Theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, chương trình toán học lớp 12 hiện nay
không chứa nhiều nội dung thuận lợi cho việc thiết kế các HĐTNST. Tuy nhiên, chủ
đề diện tích - thể tích của khối đa diện và mặt tròn xoay có thể thiết kế tốt các
HĐTNST. Trong Mục 2 của bài báo, chúng tôi đề xuất một số thiết kế HĐTNST. Đây
là các hoạt động được thiết kế mang tính chủ quan và chưa được thực nghiệm.
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2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1:Giáo viên yêu cầu các nhóm chuẩn bị 10 tờ giấy cứng hình chữ nhật,
chiều dài 3 dm, chiều rộng 2 dm, các dụng cụ cắt dán như: kéo, hồ, thước đo, viết chì,
dây băng…Kết quả cần đạt được của các nhóm là một hình hộp chữ nhật không có nắp
đậy được làm từ 1 tờ giấy đã chuẩn bị, có thể tích là lớn nhất.
Dự kiến các hoạt động thành phần của học sinh.
+ Muốn dán được thành 1 hình hộp chữ nhật thì phải xác định 4 hình vuông
bằng nhau ở 4 đỉnh của bìa cứng. Sau đó, học sinh phải cắt 1 cạnh và gấp 1 cạnh hình
vuông.
+ Giả sử cạnh hình vuông là x, tính độ dài các đoạn thẳng còn lại như Hình 9.
+ Xác định thể tích hình hộp thu được bằng V = x (2 - 2x )(3 - 2x ), x £ 1.

x

2 - 2x

2dm

x

3 - 2x

3dm

Hình 9. Phát thảo mặt cắt hình hộp chữ nhật

+ Tìm giải x =

5
6

7
cm là giá trị cần tìm. Tiến hành dựng hình hộp.
6
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x

2 - 2x

3 - 2x

Hình 10.Hình hộp chữ nhật được cắt và ghép từ bìa cứng ở Hình 9

Thông qua hoạt động, học sinh có
thể biến các hộp làm được thành các hộp
đựng dụng cụ học tập, hộp đựng quà,…

2.2. Hoạt động 2: Giáo viên yêu cầu các nhóm chuẩn bị 10 tờ giấy cứng hình chữ nhật,
chiều dài 3 dm, chiều rộng 2 dm, các dụng cụ cắt dán như: kéo, hồ, thức, viết chì,…Từ
1 tờ giấy đã chuẩn bị, các nhóm tạo ra một hộp quà hình trụ đứng có 2 nắp đậy sao cho
thể tích của nó là lớn nhất.
Dự kiến các hoạt động thành phần của học sinh.
+ Học sinh khám phá được phải cắt dọc theo 1 đường thẳng song song với cạnh
có chiều dài bằng 3dm, bán kính của hình tròn thỏa mãn điều kiện 0 < r £
+ Thể tích của hình trụ thu được xấp xỉ với V = pr 2 (2 - 2r ).
+ Thể tích V lớn nhất khi và chỉ khi r =
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2
.
3

3
.
2p

2  2r

3dm

2dm

r
2r

Hình 11. Phát thảo mặt cắt để tạo ra hình trụ
2.3. Hoạt động 3: Giáo viên chuẩn bị một số ly hình trụ, hình hộp chữ nhật, hộp hình
thang đứng,…đựng nước hơn một nửa, một số viên bi, thước đo. Giáo viên cho sinh
viên đoán số bi lớn nhất có thể bỏ vào ly mà nước không tràn ra khỏi ly.

Đối với hoạt động này học sinh sẽ phát triển kỹ năng đo đạt, vận dụng kiến thức
về thể tích khối trụ, hình hộp chữ nhật, hình cầu,… để giải quyết bài toán
2.4. Hoạt động 4: Giáo viên yêu cầu học sinh liệt kê ra một số vỏ đựng thức uống. Từ
đó, các em hãy đưa ra nhận xét loại thức uống nào người ta hay đựng trong hộp hình
trụ, thức uống nào hay đựng trong các hộp hình hộp chữ nhật, ưu điểm và hạn chế của
của mỗi cách làm.
- Yêu cầu học sinh ước lượng tỉ số giữa thể tích và diện tích xung quanh của các
hộp mà các em đã thống kê, đưa ra nhận xét về tính tối ưu theo tiêu chí tiết kiệm
nguyên liệu.
- Đối với lớp mặt trụ thì tỉ số giữa đường kính đáy và chiều cao ảnh hưởng như thế
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nào đến tỉ số giữa thể tích và diện tích xung quanh. Thiết kế nào là tối ưu.
- Thực hiện tương tự cho lớp hình hộp chữ nhật.

3. Kết luận
Mục tiêu của giáo dục hiện đại là phát triển con người toàn diện, giảng dạy kiến
thức phục vụ trực tiếp cuộc sống, không rơi vào kiến thức hàn lâm. Theo chúng tôi,
một trong những giải pháp tốt để đổi mới giáo dục Việt Nam là HĐTNST của học
sinh. Bài báo đưa ra 4 hoạt động điển hình trong dạy học chủ đề diện tích và thể tích ở
Hình học lớp 12. Các hoạt động này cho thấy ngoài việc học sinh vận dụng tri thức đã
học giải quyết tình huống được đặt ra, nó còn giúp học sinh phát triển kỹ năng, thái độ
tích cực, năng lực tổ chức,…
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHỦ ĐỀ:
“CON NGƢỜI VÀ SỨC KHỎE” TRONG MÔN KHOA HỌC 4
Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH
SV. Trịnh Hoài Phong, lớp ĐH GDTH13B, Khoa GDTHMN
TS. Phạm Đình Văn, Khoa GDTHMN
ThS. Lê Thị Mỹ Trà, Khoa GDTHMN
1. Đặt vấn đề
Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 của BCH TW khóa XI và Dự thảo chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2015 đã nhấn mạnh quan điểm thay đổi hình thức
tổ chức dạy học, coi trọng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ở từng môn học trong
chương trình giáo dục phổ thông.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh
được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng
dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và
tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá nhân. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi
trọng trong từng môn học; đồng thời trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt động
trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực
giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành và phát triển phẩm chất nhân
cách, các năng lực tâm lý – xã hội...; giúp học sinh tích luỹ kinh nghiệm riêng cũng
như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình, làm tiền đề cho mỗi cá nhân tạo
dựng được sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc sau này.
Ở bậc tiểu học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành những thói quen
tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp cơ bản; bắt đầu có các kỹ năng xã hội
để tham gia các hoạt động xã hội.
Môn Khoa học ở tiểu học có nhiều kiến thức liên quan đến thực tiễn, có thể vận
dụng vào đời sống do đó nó khá phù hợp để tổ chức hoạt động trải nghiệm. Trong bài
viết này, chúng tôi trình bày cách tổ chức HĐTN thông qua một chủ đề con người và
sức khỏe (môn Khoa học lớp 4).
2. Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chủ đề
“Con ngƣời và sức khỏe” trong môn Khoa học 4.
2.1. Xác định c u trúc nội dung chủ đề Con người và sức khỏe trong môn
Khoa học 4.
Chủ đề “Con người và sức khỏe” trong môn Khoa học 4, từ bài 1 đến bài thứ 19
gồm các nội dung chính sau:
Nhóm kiến thức
Nội dung cụ thể
Sự trao đổi chất
- Con người cần những gì để duy trì sự sống.
- Một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa con người và môi trường.
- Tên gọi và vai trò của một số cơ quan trực tiếp tham gia vào
quá trình trao đổi chất ở người.
Các chất dinh dưỡng - Những thức ăn có chứa chất bột đường, chất đạm, chất béo,
và vai trò của chúng vitamin, chất khoáng, chất xơ và vai trò của chúng đối với cơ thể.
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Ăn uống và bảo - Cách thức phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng. Phối
quản thức ăn hợp lý hợp nhiều loại thức ăn và thay đổi món để có sức khỏe tốt.
- Phối hợp đạm động vật và đạm thực vật trong bữa ăn hằng
ngày để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. Lợi ích của việc ăn cá.
- Cần ăn phối hợp giữa chất béo có nguồn gốc động vật và chất
béo có nguồn gốc thực vật. Ích lợi của muối i-ốt và tác hại của
thói quen ăn mặn.
- Hằng ngày cần ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm
sạch và an toàn. Một số tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an
toàn. Một số biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cách bảo quản thức ăn và một số biện pháp bảo quản thức ăn
ở nhà
Phòng bệnh liên - Cách phòng bệnh thiếu chất dinh dưỡng, bệnh béo phì.
quan đến việc thiếu - Tên gọi, nguyên nhân, cách phòng tránh một số bệnh lây qua
hay thừa chất dinh đường tiêu hóa. Thực hiện vệ sinh ăn uống để phòng bệnh.
dưỡng. Bệnh lây - Một số biểu hiện khi bị bệnh, phân biệt giữa cơ thể bình
qua đường tiêu hóa. thường và cơ thể khi bị bệnh. Ăn uống hợp lý khi bị bệnh, cách
Ăn uống khi bị bệnh phòng chống mất nước khi bị bệnh tiêu chảy.
2.2. Xác định hệ thống các nội dung có thể tổ chức HĐ TNST
Từ việc phân tích trên, chúng ta cần xác định được những kiến thức có thể tổ chức
chức những hoạt động TNST. Đó là những kiến thức liên quan đến thực tiễn, có thể vận
dụng vào cuộc sống, có môi trường để trải nghiệm và tạo ra một sản phẩm nhất định.
Vận dụng vào
Hình thức
Nội dung
Sản phẩm
cuộc sống
tổ chức
Khẩu phần ăn - Xây dựng - Bảng liệt kê các thực phẩm có ở Tham quan
và thành phần thực đơn bữa chợ/siêu thị theo các nhóm dinh
các loại thức ăn hằng ngày dưỡng.
ăn.
hoặc trong một - Lên thực đơn đi chợ cho 1 bữa ăn
tuần.
cho gia đình.
- Bảng liệt kê các loại thức ăn của
gia đình em trong vòng 1 tuần.
- Bảng liệt kê các thói quen ăn uống
trong gia đình em (nên/không nên).
Sử dụng thực - Lựa chọn - Các minh chứng về thực phẩm -Thực hành
phẩm sạch và thực phẩm đảm sạch, an toàn, như: hạn sử dụng, lao động
an toàn.
bảo an toàn vệ nguồn gốc xuất xứ,…
việc nhà.
sinh.
- Danh mục các tiêu chuẩn của thực - Dự án
phẩm sạch và an toàn.
Tham
quan
Một số cách sơ - Cách sơ chế - Video/hình về cách sơ chế một số -Thực hành
chế thực phẩm thực phẩm ở loại thực phẩm, như: rau, củ quả, lao động
gia đình.
thịt, cá,…
việc nhà.
Một số cách - Cách bảo - Video/hình ảnh về các cách bảo -Thực
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bảo quản thức quản thức ăn ở quản thực phẩm/ thức ăn.
ăn.
gia đình.
- Bảng liệt kê các cách bảo quản thức
ăn tương ứng với loại sản phẩm.
Phòng bệnh do - Nhận dạng - Hình ảnh minh họa cho người thiếu
thiếu chất dinh người
bệnh chất dinh dưỡng và béo phì.
dưỡng và bệnh thiếu chất hoặc - Bảng liệt kê các nguyên nhân gây
béo phì
béo phì.
bệnh thiếu chất dinh dưỡng, béo phì
- Cách phòng và biện pháp khắc phục.
bệnh thiếu chất - Bảng liệt kê các món ăn dành cho
dinh
dưỡng, người béo phì/ thiếu chất.
bệnh béo phì.
- Liệt kê các môn thể thao làm giảm
cân dành cho người béo phì.
Ăn uống hợp Cách ăn uống - Liệt kê các món ăn và thức uống
lý
khi
bị hợp lý khi bị dành cho người ốm.
bệnh/ốm.
bệnh/ốm.

hành lao
động việc
nhà.
-Thực
hành lao
động việc
nhà.
- Dự án.
- Trò chơi

- Trò chơi,
dự án.

2.3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Từ bảng phân tích các nội dung có thể tổ chức HĐ TNST, chúng ta thiết kế thành
các hoạt động cụ thể.
Ví dụ: Hoạt động “Tìm hiểu về các loại thực phẩm và an toàn thực phẩm tại buổi
đi siêu thị Coop Mart Đồng Tháp”
(1) Mục tiêu:
+ Phân loại được các thực phẩm theo các nhóm chất dinh dưỡng.
+ Lên được thực đơn cho một bữa ăn hợp lí (người bình thường, người béo phì,
người thiếu chất).
+ Kĩ năng lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.
(2) Đối tượng: Học sinh lớp 4 (một lớp, khoảng 30 em). Có giáo viên chủ nhiệm
và sinh viên kiến tập đi kèm.
(3) Thời gian: tổ chức trong thời gian 1 buổi vào giữa học kì 1, sau khi học xong
phần con người và sức khỏe (Khoa học lớp 4).
(4) Chuẩn bị:
Giáo viên: Thiết kế các phiếu làm việc của HS (Mẫu 1)
- Học sinh: chuẩn bị máy ảnh hoặc điện thoại có camera.
(5) Tiến trình tổ chức:
Phân thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 - 5 HS. Giao cho 2 sinh viên kiến tập
quản lí 01 nhóm.
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PHIẾU LÀM VIỆC
Hoạt động: Tìm hiểu về các loại thực phẩm và an toàn thực phẩm tại buổi đi siêu thị Coop Mart Đồng Tháp
Họ và tên:………………………………………. Lớp:……………………………...
Nhóm: …………………………………………..Thời gian:…………………………
1. Phiếu liệt kê danh mục các loại thực phẩm (Cá nhân)
Các nhóm chất

Loại thực phẩm

Chất bột, đường (Gluxit)
Chất đạm (Protein)
Chất béo (Lipit)
Vitamin
Chất xơ
2. Thực đơn: Liệt kê các loại thực phẩm cho một bữa ăn cho một người với các đối tượng khác nhau (Cá nhân):
Người bình thường

Người béo phì

Người suy dinh dưỡng

Người bị ốm

3. Tìm minh chứng về thực phẩm an toàn vệ sinh (chụp ảnh, quay phim) (theo nhóm)
4. Ngoài các nội dung trên, HS có thể tự do quan sát, thu thập thông tin thêm về các loại thực phẩm có ở Siêu thị
(Cá nhân).
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Mẫu 1: Phiếu làm việc của HS

TT Thời gian
1
7h00 – 7h15
2
3

4
5

Nội dung công việc
Di chuyển đến Siêu thị

Cách tiến hành
Sử dụng xe buýt hoặc taxi
Đảm bảo an toàn cho HS
7h15 – 7h20 Ổn định
Các nhóm và SV hướng dẫn đến vị trí bán
thực phẩm theo sự chỉ đạo của GVCN.
7h20 – 8h45 Quan sát và hoàn thành - HS làm việc cá nhân và hoàn thành mục
các phiếu làm việc.
1, 2 trong phiếu.
- Các HS trong nhóm HS cùng thảo luận về
việc chọn các loại thực phẩm sạch, an toàn,
có nguồn gốc, trong hạn sử dụng … và
chụp ảnh, quay phim lại làm minh chứng
(có thể nhờ SV chụp ảnh, quay phim).
- HS quan sát tự do và ghi vào tập.
- HS ghi lại cảm tưởng khi được trải nghiệm.
8h45 – 9h00 Di chuyển về trường
GV dẫn HS về trường đảm bảo an toàn.
9h00 – 10h00 Thảo luận
- HS nộp lại sản phẩm.
- Thảo luận về các nội dung trong phiếu
làm việc.
- Chốt lại nội dung trải nghiệm
- Vận dụng vào việc ăn uống trong gia đình
- Rút kinh nghiệm.
- Kết thúc hoạt động

Lịch trình trải nghiệm
57

2.4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Tiến hành tổ chức theo kế hoạch đã đề ra. Quá trình tổ chức hoạt động TNST cần
tiến hành theo quy trình sau: Trải nghiệm => Thảo luận => Vận dụng vào đời sống.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức HĐ TNST ở trường tiểu học hiện nay gặp rất nhiều
khó khăn, như:
- Số lượng HS trên một lớp còn quá nhiều,tính kỉ luật của HS còn kém do đó GV
rất khó quản lí khi HS tham gia hoạt động.
- Đa số HS còn thụ động, rụt rè chưa mạnh dạn, chủ động tham gia các hoạt
động, tính tự giác, tính sáng tạo còn hạn chế.
- Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng tốt, kinh phí hoạt động còn hạn
hẹp, do đó chất lượng HĐ TNST còn hạn chế.
- HĐ TNST ở trường tiểu học còn mang nặng tính hình thức, chưa đi vào chiều
sâu, thực chất của việc học qua “trải nghiệm”
Để cho HĐ TNST diễn ra an toàn và có hiệu quả, quá trình tổ chức cần chú ý
một số vấn đề sau:
- Cần có sự phối hợp giữa GVCN với tổng phụ trách Đội TNTP HCM và cha mẹ
học sinh.
- Cần có nội quy rõ ràng, cụ thể khi tham gia hoạt động.
- Có thể phối hợp với sinh viên kiến tập, thực tập để quản lí HS trong quá trình tổ
chức hoạt động.
- Chia thành các nhóm nhỏ (3 – 5 HS) để dễ quản lí.
- Cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức trong một hoạt động nhằm kích thích,
hấp dẫn HS.
- Nội dung TNST phải thiết thực, gắn liền với thực tiễn cuộc sống của HS.
3. Kết luận
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nói chung và ở trường tiểu học nói riêng có vai trò
rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho HS, phát huy
tối đa khả năng,tính sáng tạocủa mỗi học sinh. Thông qua HĐ TNST, kiến thức lí thuyết
được gắn liền với thực tiễn, hoạt động học gắn liền với thực hành; HS được học tập vượt
ra khỏi phạm vi “bốn bức tường” của lớp học, có điều kiện tiếp xúc, tương tác với môi
trường đa dạng của cuộc sống. Do đó, hoạt động học tập không còn mang nặng tính lí
thuyết, hàn lâm, sách vở mà có ý nghĩa thực sự đối với cuộc sống của học sinh.
Môn Khoa học ở tiểu học có nhiều thuận lợi để tổ chức HĐ TNST cho SH, bởi
nội dung của nó gắn liền với thực tiễn cuộc sống của các em. Tuy nhiên, để hoạt động
này diễn ra hiệu quả, chúng ta cần thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo
cho HĐ TNST diễn ra logic, hệ thống, thống nhất với hoạt động học tập diễn ra trong
lớp học.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Khoa SP Ngữ văn – Sử - Địa
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là vấn đề được nhắc đến và triển khai
lĩnh vực giáo dục thời gian gần. Trải nghiệm sáng tạo một hợp phần quan trọng trong
chương trình giáo dục phổ thông. HĐTNST trong môn học là khái niệm tương đối mới
mẻ, đặc biệt là môn Địa lí. Môn học này có nhiều tiềm năng để trải nghiệm sáng tạo
và trên thực tế hoạt động “trải nghiệm” đã được thực hiện tương đối nhiều trong dạy
học Địa lí. Tuy nhiên, để biến hoạt động “trải nghiệm” trong dạy học Địa lí thực sự là
một hoạt động “sáng tạo” mang lại những hiệu quả giáo dục, thực sự cần tổ chức
hoạt động dạy học theo các hoạt động phù hợp với nội dung (nhiệm vụ của giáo viên
và tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện các giá trị bản thân.
Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, năng lực, Địa lí
Summary
A creative activity (HDTNST) is mentioned problems and implement education
sector soon. Creative experience an important component of the general education
program. HDTNST in the subject is relatively new concept, especially on geography.
This course has a lot of potential for a creative and active actually "experience" has
been made relatively more in teaching geography. However, to turn operational
"experience" in teaching geography is really a work "creatively" to bring the
efficiency of education, really need to organize teaching activities with the activities
suit content (duties of teachers and provides an opportunity for students to express
their personal value.
Keywords: reative experience, competence, Geography
1. Phần mở đầu
Nguyên lý giáo dục Việt Nam được quy định trong Luật giáo dục có nội dung
“Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục
kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp
với giáo dục gia đình và xã hội”. Đây là tư tưởng chỉ đạo quan trọng trong quá trình
đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Dạy học Địa lí với nội dung là các vấn đề tự
nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội các nội dung này tương đối gần gũi và có nhiều cơ
hội để trải nghiệm. Tuy nhiên, có rất nhiều quan niện cho rằng, trải nghiệm sáng tạo
chỉ có thể thực hiện ngoài giờ lên lớp, vì vậy rất nhiều hoạt động tổ chức nhưng chưa
mang lại hiệu quả, dạy học chỉ dừng lại ở trải nghiệm thức tế là một năng lực cần hình
thành cho học sinh (HS) chứ chưa mang lại hiệu quả giáo dục phát triển sáng tạo và
hình thành giá trị thực tiễn bản thân người học. Vì vây, nội dung bài vết tập trung vào
tổ chức HĐTNST phù hợp với nội dung môn Địa lí, vai trò thiết kế và tổ chức thuộc
về giáo viên (GV).
2. Phần nội dung
2.1. Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí .
Theo Từ điển Tiếng việt [1; tr 1020], “Trải có nghĩa là đã từng qua, từng biết,
từng chịu đựng; còn nghiệm có nghĩa là kinh qua thực tế nhận thấy điều nào đó là
đúng. Sáng tạo là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần; tìm ra cái mới,
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cách giải quyết mới, không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có.”
Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [2], “Trải nghiệm theo nghĩa chung nhất là
bất kì một trạng thái có màu sắc xúc cảm nào được chủ thể cảm nhận, trải qua, đọng
lại thành bộ phận (cùng với tri thức, ý thức…) trong đời sống tâm lí của từng người.
Theo nghĩa hẹp hơn, chuyên biệt hơn của tâm lí học, là những tín hiệu bên trong, nhờ
đó nghĩa của các sự kiện đang diễn ra đối với cá nhân được ý thức, chuyển thành ý
riêng của cá nhân, góp phần lựa chọn tự giác các động cơ cần thiết, điều chỉnh hành vi
của cá nhân. Sáng tạo là hoạt động tạo ra cái mới, có thể sáng tạo trong bất kì lĩnh vực
nào: khoa học (phát minh), nghệ thuật, sản xuất - kĩ thuật (sáng tác, sáng chế), kinh tế,
chính trị,…”.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Trải nghiệm hay kinh nghiệm là tổng
quan khái niệm bao gồm tri thức, kĩ năng trong hoặc quan sát sự vật hoặc sự kiện đạt
được thông qua tham gia vào hoặc tiếp xúc đến sự vật hoặc sự kiện đó”. Lịch sử của từ
“trải nghiệm” gần nghĩa với từ “thử nghiệm”. Thực tiễn cho thấy trải nghiệm đạt được
thường thông qua thử nghiệm.
Từ những định nghĩa trên, gắn với chuyên môn Địa lí và các năng lực cần đạt
được chúng tôi xây dựng định nghĩa: “HĐTNST trong m n Địa lí là một nhiệm vụ
học tập gắn với thực tiễn mà HS cần phải vận dụng vốn kinh nghiệm về tự nhiên và
kinh tế - xã hội, để trải nghiệm, phân tích, khái quát hóa thành kiến thức của bản
thân và vận dụng để giải quyết v n đề thực tiễn trên cơ sở sáng tạo và ph h p nội
dung m n học”.
Như vậy, HĐTNST là hình thức hoạt động được thực hiện sáng tạo và hiệu quả,
giúp HS phát hiện, hình thành kiến thức, vận dụng kiến thức đã học và áp dụng trong
thực tế đời sống. Các hoạt động được thực hiện trong lớp học, trường, nhà hay tại bất
kì địa điểm nào phù hợp.
2.1 Đặc điểm HĐTNST
HĐTNST là một loại hình hoạt động dạy học có mục đích, có tổ chức được thực
hiện trong hoặc ngoài nhà trường; HS được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của
quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả
hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân; HS được trải
nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng, đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện
tự khẳng định bản thân, tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của
nhóm mình và bạn bè. Trải nghiệm sáng tạo trong môn Địa lí thể hiện rất rõ đặc điểm
này, các hoạt động được tổ chức với mục đích dạy học Địa lí, mà nội dung Địa lí là
các kiến thức gắn liền với tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội vì vậy dạy học gắn liền với
thực tế, ngoài thực địa là một hoạt động đã được duy trì thường xuyên, liên tục bên
cạnh hình thức dạy học truyền thống là dạy học trên lớp.
HĐTNST có nội dung rất đa dạng và mang tính tích hợp, ngoài kiến thức về Địa
lí, HĐTNST còn tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học
tập và giáo dục như: vật lí, hóa học, sinh học, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục lao
động, giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và tệ
nạn xã hội, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên,...
HĐTNST có thể tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở trong hoặc ngoài nhà
trường như: lớp học, thư viện, phòng đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn
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trường, công viên, vườn hoa, viện bảo tàng, các di tích lịch sử và văn hóa, các danh
lam thắng cảnh, các công trình công cộng, nhà các nghệ nhân, các làng nghề, cơ sở sản
xuất,... hoặc ở các địa điểm khác ngoài nhà trường có liên quan đến chủ đề hoạt động.
HĐTNST được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như: thí nghiệm, hoạt
động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu hóa, tham quan dã ngoại, các hội
thi, hoạt động giao lưu, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, lao động công
ích, sân khấu hóa, tổ chức các ngày hội,...
Ví dụ: trong quá trình dạy học nội dung đặc điểm thổ nhưỡng Việt Nam ( Địa lí
lớp 12), HS được sưu tầm và mang các lại đất có tại địa phương vào lớp để học các
đặc điểm vật lý, hóa học của đất, thậm chí HS có thế cảm nhận độ tơi, xốp của đất khi
trực tiếp đưa tay để sờ và cảm nhận. Đây là trải nghiệm khá mới mẻ đặc biệt với HS ở
thành thị. Nội dung, giá trị của các loại đất, giáo viên có thể kết hợp các kinh nghiệm
đã có của HS (đặc biệt là HS nông thôn) để phát huy khả năng sáng tạo khi dạy nội
dung nay. HS có thể học trong lớp có thể ra một khu vườn hoặc đồng ruộng nơi gần
nhất để học tập và trải nghiệm sự sáng tạo của chính mình về nội dung thổ nhưỡng và
giá trị các loại đất. Phân biệt và nhận biết giá trị loại đất phù sa để trông cây gì (kiến
thức sinh học), từ đó có thể giải thích tại sao hai vùng đồng bằng sông Hông và sông
Cửu Long lại là hai vựa lúa của cả nước. Tương tự với các loại đất chua, phèn, đất cát,
…Các vấn đề về tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội được giải quyết tương đối đơn
giản, phù hợp năng lực của HS mà vẫn mang lại nhiều hiệu quả trải nghiệm sáng tạo.
2.3. Nguyên tắc tổ chức HĐTNST trong m n Địa lí
Nguyên tắc 1: đảm bảo mục tiêu dạy học: HĐTNST phải giúp HS lĩnh hội tri thức
(tri thức khoa học Địa lí và tri thức phương pháp), phát triển năng lực chung và năng
lực đặc thù của bộ môn, rèn kĩ năng sống. Mục tiêu này dùng để định hướng xuyên
suốt trong quá trình tổ chức hoạt động.
Nguyên tắc 2: Đảm bảo tính khoa học: HĐTNST phải giúp HS chiếm lĩnh hệ
thống tri thức cơ bản, hiện đại về các lĩnh vực khoa học thông qua trải nghiệm; phải
được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực tư duy khoa học giúp HS tiếp xúc,
hình thành và phát triển một số các phương pháp nghiên cứu khoa học.
Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính sư phạm: HĐTNST phải thể hiện tính vừa sức và phù
hợp với tâm sinh lí của HS; phải mang tính đặc trưng của môn học, gần gũi, phù hợp
với cách suy nghĩ, nhu cầu, sở thích của HS.
Nguyên tắc 4 . Đảm bảo tính thực tiễn: HĐTNST phải gắn liền với thực tiễn cuộc
sống và có tính ứng dụng cao. HS được học trong thực tiễn và bằng thực tiễn.
Nguyên tắc 5. Đảm bảo tính đa dạng, phong phú: Cần tạo ra nhiều loại hoạt động
phù hợp với từng môi trường tổ chức đảm bảo cho HS được trải nghiệm, từ đó rút ra
kiến thức và vận dụng sáng tạo vào các tình huống mới. Tùy theo hoàn cảnh và đối
tượng, tùy theo đặc trưng của nội dung mà khuyến khích các hình thức giáo dục trải
nghiệm khác nhau. Giáo viên (GV) tạo ra những hoạt động trải nghiệm cho HS và là
người chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn HS trong quá trình tham gia hoạt động.
2.4 Hình thức tổ chức HĐTNST trong m n Địa lí
Trên cơ sở yếu tố nội dung môn Địa lí và các đặc điểm, nguyên tắc tổ chức HĐTNST
chúng tôi nhận thấy các hình thức tổ chức phù hợp HĐTNTS qua môn Địa lí gồm:
2.4.1 Hoạt động câu lạc bộ (CLB)
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Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt ngoại khóa của những nhóm HS cùng sở thích,
nhu cầu, năng khiếu,… dưới sự định hướng của những nhà giáo dục nhằm tạo môi
trường giao lưu thân thiện, tích cực giữa các HS với nhau và giữa HS với thầy cô giáo,
với những người lớn khác. Hoạt động của CLB tạo cơ hội để HS được chia sẻ những
kiến thức, hiểu biết của mình về các lĩnh vực mà HS quan tâm, qua đó phát triển các kĩ
năng của HS như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe và biểu đạt ý kiến, kĩ năng trình
bày suy nghĩ, ý tưởng, kĩ năng viết bài, kĩ năng chụp ảnh, kĩ năng hợp tác, làm việc
nhóm, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề,… CLB là nơi để HS được thực hành
các quyền trẻ em của mình như quyền được học tập, quyền được vui chơi giải trí và
tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quyền được tự do biểu đạt; tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến thông tin,… Thộng qua hoạt động của các CLB, nhà giáo dục hiểu
và quan tâm hơn đến nhu cầu, nguyện vọng mục đích chính đáng của HS. CLB hoạt
động theo nguyên tắc tự nguyện, thống nhất, có lịch sinh hoạt định kì và có thể được tổ
chức với nhiều nội dung khác nhau như: CLB em yêu Địa lí ; CLB Địa lí thiên văn;
CLB tìm hiểu kỳ quan thế giới; CLB Việt Nam đất nước con người; CLB chủ quyền
Việt Nam; CLB kinh tế thời hội nhập…
2.4.2 Tổ chức trò chơi
Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thư giãn; là món ăn tinh thần nhiều bổ
ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói chung, đối với HS nói
riêng. Trò chơi là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “chơi mà học, học mà chơi”. Trò
chơi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của HĐTNST như làm
quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp và tiếp nhận tri thức; đánh
giá kết quả, rèn luyện các kĩ năng và củng cố những tri thức đã được tiếp nhận,… Trò
chơi giúp phát huy tính sáng tạo, hấp dẫn và gây hứng thú cho HS; giúp HS dễ tiếp thu
kiến thức mới; giúp chuyển tải nhiều tri thức của nhiều lĩnh vực khác nhau; tạo được
bầu không khí thân thiện; tạo cho HS tác phong nhanh nhẹn,…
2.4.3. Sân khấu hóa
Sân khấu hóa (hay sân khấu diễn đàn) là một hình thức nghệ thuật dựa trên hoạt
động diễn kịch, thi thời trang, trong đó vở kịch chỉ có phần mở đầu đưa ra tình huống,
phần còn lại được sáng tạo bởi những người tham gia. Phần trình diễn chính là một
cuộc chia sẻ, thảo luận giữa những người thực hiện và khán giả, trong đó đề cao tính
tương tác hay sự tham gia của khán giả. Mục đích của hoạt động này là nhằm tăng
cường nhận thức, thúc đẩy để HS đưa ra quan điểm, suy nghĩ và cách xử lí tình huống
thực tế gặp phải trong bất kì nội dung nào của cuộc sống. Thông qua sân khấu hóa, sự
tham gia của HS được tăng cường và thúc đẩy, tạo cơ hội cho HS rèn luyện những kĩ
năng như: kĩ năng phát hiện vấn đề, kĩ năng phân tích vấn đề, kĩ năng ra quyết định và
giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo khi giải quyết tình huống và khả năng ứng phó
với những thay đổi của cuộc sống,…Môn Địa lí có rất nhiều cơ hội với hình thức tổ
chức này, đặc biệt nội dung kinh tế - xã hội với đặc trưng văn hóa các vùng miền khác
nhau, nhờ sự tái hiện và trải nghiệm thực sự để phát huy sức sáng tạo trong trình diễn,
trong nội dung nhằm đạt được mục tiêu môn học.
Ví dụ: trong Địa lí lớp 11 khi học về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội các nước
và khu vực Nam Mỹ. Đây là nội dung tương đối xa lạ và khó với HS vì thế để có thể
hiểu được các vấn đề kinh tế - xã hội thông qua hoạt động sân khấu hóa, HS xây dựng
kịch bản mô phỏng một lễ hội đường phố tại Nam Mỹ, dưới sự cố vấn của GV. Lễ hội
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sân khấu hóa diễn ra được mô phỏng trên cơ sở thực tế văn hóa Nam Mỹ, thông qua
hóa trang và sự tham gia của một nhóm hoặc toàn lớp để tài hiện và cho bản thân HS
được trải nghiệm một nền văn hóa mới lạ, xa xôi. Hoạt động trải nghiệm này diễn ra
ngay trong lớp học và do chính HS sáng tạo và trình diễn với sự hỗ trợ của GV và hệ
thống phương tiện thiết bị công nghệ là một trải nghiệm thú vị, rất mới mẻ và đầy sức
sáng tạo của HS thông qua nội dung môn Địa lí kinh tế xã hội thế giới (lớp 11).
2.4.4. Thực địa (tham quan, dã ngoại)
Thực địa là một hình thức tổ chức học tập thực tế hấp dẫn đối với HS. Mục đích của
thực địa là để HS được đi tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các di tích lịch sử,
văn hóa, công trình, nhà máy… ở xa nơi HS đang sống, học tập, giúp HS có được những
kinh nghiệm thực tế, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống của chính HS. Từ các kiến thức
Địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội trên sách vở, HS được trải nghiệm và cảm nhận từ đó
hình thành và xây dựng giá trị cho bản thân, đây chính là nền tảng của sự sáng tạo. Một
ngày ngoài thực địa có thể trải nghiệm rất nhiều kiến thức được học tập trong một thời
gian tích lũy dài của HS và đó chính là cơ hội để một vài phút hoặc một số năng lực sẽ
được phát huy, sáng tạo mà không thể phát huy trong khi học lý thuyết.
Nội dung thực địa cần được xây dựng trên cơ sở kiến thức phần tự nhiên và kinh
tế - xã hội đã học: thực địa tự nhiên, thực địa kinh tế - xã hội( kinh tế, văn hóa, xã
hội….), thực địa tổng hợp. Kế hoạch thực địa do GV xây dựng, đồng thời có sự phối
kết hợp giữa các gia đình, nhà trường và xã hội hoàn thiện để đạt được hiệu quả tốt
nhất. Trong quá trình thực địa rất cần thiết các quy định cả về nội dung và cơ cấu tổ
chức (có thể kết hợp liên môn) để xây dựng và tổ chức thực hiện. Vấn đề quan trọng
trong chuyến thực địa đó là sự trải nghiệm của HS để xây dựng các giá trị cho bản thân
đồng thời tạo cơ hội cho HS có sự sáng tạo nhất định trong chuyến thực địa phù hợp
với chuyên môn.
Ví dụ: khi giảng dạy Địa lí địa phương tại tỉnh Đồng Tháp GV có thể xây dựng
chuyển thực địa tại làng chiếu Định Yên thuộc địa phận huyện Lấp Vò – Đồng Tháp.
Đây là làng nghề truyền thống của tỉnh, với giá trị văn hóa và sản phẩm chính hay
ngành kinh tế chính ở đây là chiếu gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của mỗi gia đình.
Hoạt động thực địa tại làng nghề được tiến hành trong 1 ngày dưới sự phối hợp của
GV, địa phương và gia đình.
Bước 1. Chuẩn bị: GV sinh hoạt các quy định thực địa, phân công chuẩn bị phối
hợp và chia nhóm. Giao nhiệm vụ cho các nhóm phân tích giá trị kinh tế của thủ công
nghiệp mang lại với đời sống địa phương và sự mai một cả làng nghề trong sự phát
triển kinh tế thị trường hiện nay. Các vấn đề này được GV chia cho các nhóm HS cùng
tìm hiểu. HS được tìm hiểu lịch sử hình thành làng nghề, các điều kiện để phát triển
làng nghề như đặc điểm, khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn phù hợp với cây cói. Đặc điểm
sản xuất và buôn bán chiều tại địa phương như khái niệm “chợ ma”( chợ chỉ diễn ra từ
12h đêm 4h sáng và chỉ bán chiếu để kịp cung cấp cho thị trường, chợ họp ngay bên
sông cho dễ dàng vận chuyển).
Bước 2. Thực hiện: trong quá trình thực địa và tìm hiểu tại địa phương HS thực hiện
đúng các quy định và nhiệm vụ được giao. HS có thể được trải nghiệm các công đoạn và
tham gia dệt thủ công một sản phẩm chiều, đồng thời có thể mua hoặc tự làm cho mình
các sản phẩm theo sự sáng tạo của mình dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
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Bước 3. Tổng kết; HS thực hiện các bài tập báo cáo theo nhóm và trình bày cho
GV và các nhóm HS khác ( hoạt động này được thực hiện sau khi đi thực địa về ). GV
rút kinh nghiệm và tổng kết hoạt động thực địa xác định các giá trị đạt được trong
chuyến thực địa đối với quá trình học tập Địa lí của HS.
2.4.5. Hội thi / cuộc thi
Hội thi/cuộc thi là một trong những hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn
HS và đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị
cho tuổi trẻ. Hội thi mang tính chất thi đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc tập thể luôn
hoạt động tích cực để vươn lên đạt được mục tiêu mong muốn thông qua việc tìm ra
người/đội thắng cuộc. Chính vì vậy, tổ chức hội thi cho HS là một yêu cầu quan trọng,
cần thiết của nhà trường, của giáo viên trong quá trình tổ chức HĐTNST.
Mục đích tổ chức hội thi/cuộc thi nhằm lôi cuốn HS tham gia một cách chủ động,
tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải
trí cho HS; thu hút tài năng và sự sáng tạo của HS; phát triển khả năng hoạt động tích
cực và hóa của HS, góp phần bồi dưỡng cho HS động cơ học tập tích cực, kích thích
hứng thú trong quá trình nhận thức. Hội thi/cuộc thi có thể được thực hiện dưới nhiều
hình thức khác nhau như: Thi vẽ, thi viết, thi tìm hiểu, thi đố vui, thi giải ô chữ, thi tiểu
phẩm, thi thời trang, thi kể chuyện, thi chụp ảnh, thi kể chuyện theo tranh, thi sáng tác
bài hát, hội thi học tập, hội thi thời trang, hội thi HS thanh lịch,… có nội dung giáo dục
về một chủ đề nào đó. Nội dung của hội thi rất phong phú, bất cứ nội dung giáo dục
nào cũng có thể được tổ chức dưới hình thức hội thi/cuộc thi. Điều quan trọng khi tổ
chức hội thi là phải linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức thực hiện, tránh máy móc thì cuộc
thi mới hấp dẫn.
2.4.6. Hoạt động chiến dịch
Hoạt động chiến dịch là hình thức tổ chức không chỉ tác động đến HS mà tới cả các
thành viên cộng đồng. Nhờ các hoạt động này, HS có cơ hội khẳng định mình trong
cộng đồng, qua đó hình thành và phát triển ý thức “mình vì mọi người, mọi người vì
mình”. Việc HS tham gia các hoạt động chiến dịch nhằm tăng cường sự hiểu biết và sự
quan tâm của HS đối với các vấn đề xã hội như vấn đề môi trường, an toàn giao thông,
an toàn xã hội,… giúp HS có ý thức hành động vì cộng đồng; tập dượt cho HS tham gia
giải quyết những vấn đề xã hội; phát triển ở HS một số kĩ năng cần thiết như kĩ năng
hợp tác, kĩ năng thu thập thông tin, kĩ năng đánh giá và kĩ năng ra quyết định.
Mỗi chiến dịch nên mang một chủ đề để định hướng cho các hoạt động như: Chiến
dịch giờ trái đất; Chiến dịch làm sạch môi trường xung quanh trường học; Chiến dịch
ứng phó vơi biến đổi khí hậu; Chiến dịch bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng ngập mặn;
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Chiến dịch tình nguyện hè, Chiến dịch ngày thứ
7 tình nguyện… Để thực hiện hoạt động chiến dịch được tốt cần xây dựng kế hoạch để
triển khai chiến dịch cụ thể, khả thi với các nguồn lực huy động được và HS phải được
trang bị trước một số kiến thức, kĩ năng cần thiết để tham gia vào chiến dịch.
3. Phần kết luận
Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí có nhiều ý nghĩa và giá trị trong học
tập. Tuy nhiên, biến các hoạt động trải nghiệm thành cơ hội để sáng tạo cho mỗi HS
phát triển năng lực rất cần tổ chức phù hợp . Với cách tổ chức các hoạt động dạy học
phù hợp vấn đề trải nghiệm sáng tạo trong môn Địa lí không còn bó buộc trong 4 bức
tường của lớp học, của kiến thức lý thuyết. HS có cơ hội phát huy các giá trị bản thân
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tối đa trong chính các hoạt động do GV và HS thiết kế. Để tổ chức HĐTNST rất cần
sự tâm huyết của GV với các kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng xử lý các
tình huống cụ thể phù hợp, đồng thời cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và
xã hội. Đặc biệt, cần có sự tham gia, đồng tình của đối tượng HS, đây là đối tượng
chính cần được phát triển năng lực trong các hoạt động cụ thể. Với các HĐTNST trong
môn Địa lí HS không chỉ có được kiến thức mà còn có những năng lực sáng tạo thực tế
phù hợp để vận dụng vào chính cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội, đây là nên
tảng quan trong để phát triển một lớp công dân trong tương lai.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG MÔN TIN HỌC
BẰNG HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN
ThS. Nguyễn Hữu Duyệt – Phòng Đào tạo
1. Đặt vấn đề
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được đánh giá là một hoạt động rất quan trọng
trong hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) ở trường phổ thông. Dự thảo Chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể xem hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong hai hoạt
động chính ở nhà trường phổ thông, bao gồm hoạt động dạy học các môn học và hoạt
động trải nghiệm sáng tạo (hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp). Tham luận này đề xuất
một số quan niệm về hoạt động sáng tạo và nêu ý tưởng sử dụng phương pháp dạy học
dự án để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo lồng ghép khi dạy học tích hợp môn
tin học với các môn học khác ở trường trung học cơ sở.
2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo
2.1. Quan niệm về hoạt động trải nghiệm sáng tạo
“Hoat động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh
được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng
dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và
tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân” [2, tr.9].
Như vậy, hoạt động trải nghiệm sáng tạo có tính định hướng hoạt động cá nhân,
là hoạt động tự nhận thức để học sinh hình thành những kiến thức, kỹ năng cần thiết.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng là hoạt động phong phú về hình thức, đa dạng về
cách tổ chức, bao gồm các hoạt động bên trong lớp học và bên ngoài lớp học, trong
từng môn học hay là những hoạt động độc lập các môn học.
2.2. Những hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể được tổ chức dưới dạng một hoạt động
giáo dục riêng biệt, cũng có thể được lồng ghép khi dạy học một nội dung thuộc một
môn học hoặc được tích hợp dạy học của nhiều môn học.
Theo Bùi Ngọc Diệp [4], có các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo:
- Hoạt động câu lạc bộ (CLB): Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt ngoại khóa
của những nhóm học sinh cùng sở thích, nhu cầu, năng khiếu,… dưới sự định hướng
của những nhà giáo dục nhằm tạo môi trường giao lưu thân thiện, tích cực giữa các
học sinh với nhau. Hoạt động của CLB tạo cơ hội để học sinh được chia sẻ những kiến
thức, hiểu biết của mình về các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển các kĩ
năng của học sinh như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe và biểu đạt ý kiến, kĩ năng
trình bày suy nghĩ, ý tưởng, kĩ năng viết bài, kĩ năng chụp ảnh, kĩ năng hợp tác, làm
việc nhóm, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề,…
- Tổ chức trò chơi: Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thư giãn; là
món ăn tinh thần nhiều bổ ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói
chung, đối với học sinh nói riêng. Trò chơi là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi
với nội dung kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “chơi mà
học, học mà chơi”.
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- Tổ chức diễn đàn: Diễn đàn là một hình thức tổ chức hoạt động được sử dụng
để thúc đẩy sự tham gia của học sinh thông qua việc các em trực tiếp, chủ động bày tỏ
ý kiến của mình với đông đảo bạn bè, nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ và những
người lớn khác có liên quan. Diễn đàn là một trong những hình thức tổ chức mang lại
hiệu quả giáo dục thiết thực.
- Sân khấu tương tác: Sân khấu tương tác (hay sân khấu diễn đàn) là một hình
thức nghệ thuật tương tác dựa trên hoạt động diễn kịch, trong đó vở kịch chỉ có phần
mở đầu đưa ra tình huống, phần còn lại được sáng tạo bởi những người tham gia. c)
Tham quan, dã ngoại.
- Tham quan, dã ngoại là một hình thức tổ chức học tập thực tế hấp dẫn đối
với học sinh. Mục đích của tham quan, dã ngoại là để các em học sinh được đi thăm,
tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các di tích lịch sử, văn hóa, công trình, nhà
máy… ở xa nơi các em đang sống, học tập, giúp các em có được những kinh nghiệm
thực tế, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống của chính các em.
- Hội thi / cuộc thi: Hội thi/cuộc thi là một trong những hình thức tổ chức hoạt
động hấp dẫn, lôi cuốn học sinh và đạt hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn
luyện và định hướng giá trị cho tuổi trẻ.
- Tổ chức sự kiện: Tổ chức sự kiện trong nhà trường phổ thông là một hoạt
động tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện những ý tưởng, khả năng sáng tạo của
mình, thể hiện năng lực tổ chức hoạt động, thực hiện và kiểm tra giám sát hoạt động.
- Hoạt động giao lưu: Giao lưu là một hình thức tổ chức giáo dục nhằm tạo ra
các điều kiện cần thiết để cho học sinh được tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi thông tin
với những nhân vật điển hình trong các lĩnh vực hoạt động nào đó.
- Hoạt động chiến dịch: Hoạt động chiến dịch là hình thức tổ chức không chỉ
tác động đến học sinh mà tới cả các thành viên cộng đồng. Mỗi chiến dịch nên mang
một chủ đề để định hướng cho các hoạt động như: Chiến dịch giờ trái đất; Chiến dịch
làm sạch môi trường xung quanh trường học; Chiến dịch ứng phó vơi biến đổi khí hậu;
Chiến dịch bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng ngập mặn; Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn; Chiến dịch tình nguyện hè, Chiến dịch ngày thứ 7 tình nguyện… Để thực
hiện hoạt động chiến dịch được tốt cần xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch cụ
thể, khả thi với các nguồn lực huy động được và học sinh phải được trang bị trước một
số kiến thức, kĩ năng cần thiết để tham gia vào chiến dịch.
- Hoạt động nhân đạo: Hoạt động nhân đạo là hoạt động tác động đến trái tim,
tình cảm, sự đồng cảm của học sinh trước những con người có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Thông qua hoạt động nhân đạo, học sinh biết thêm những hoàn cảnh khó khăn
của người nghèo, người nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người tàn tật, khuyết
tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
những đối tượng dễ bị tổn thương trong cuộc sống,… để kịp thời giúp đỡ, giúp họ từng
bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
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2.3. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
B1.Xác định
nhu cầu
B6.Tổ chức
HĐ

B2.Đặt tên
hoạt động

B5.Lập kế
hoạch HĐ

B3.Xác định
mục tiêu HĐ
B4.Xác định
nội dung HĐ

Hình 1. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Bƣớc 1: Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình giáo dục, giáo viên tiến
hành khảo sát nhu cầu, điều kiện tiến hành.
Bƣớc 2: Đặt tên cho hoạt động phù hợp với nhu cầu đã xác định ở Bước 1 thể
hiện chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động. Tên hoạt động cũng tạo ra
được sự hấp dẫn, lôi cuốn, tạo ra được trạng thái tâm lý đầy hứng khởi và tích cực của
học sinh.
Bƣớc 3: Mỗi hoạt động có những mục tiêu cụ thể của hoạt động đó, dự kiến
trước kết quả của hoạt động.
- Các mục tiêu hoạt động cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp;
phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và
định hướng giá trị.
Bƣớc 4: Mục tiêu có thể đạt được hay không phụ thuộc vào việc xác định đầy đủ
và hợp lý những nội dung và hình thức của hoạt động. Căn cứ vào từng chủ đề, các
mục tiêu đã xác định, các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp, của nhà trường và khả
năng của học sinh để xác định các nội dung phù hợp cho các hoạt động. Cần liệt kê
đẩy đủ các nội dung hoạt động phải thực hiện.
Từ nội dung, xác định cụ thể phương pháp tiến hành, xác định những phương
tiện cần có để tiến hành hoạt động. Từ đó lựa chọn hình thức hoạt động tương ứng.
Bƣớc 5: Trên cơ sở mục tiêu ở Bước 4, giáo viên lập kế hoạch để thực hiện hệ
thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực – vật lực – tài liệu) và thời gian,
không gian… cần cho việc hoàn thành các mục tiêu.
Trong bước này, cần phải xác định:
- Có bao nhiêu việc cần phải thực hiện?
- Các việc đó là gì? Nội dung của mỗi việc đó ra sao?
- Tiến trình và thời gian thực hiện các việc đó như thế nào?
- Các công việc cụ thể cho các tổ, nhóm, các cá nhân.
- Yêu cầu cần đạt được của mỗi việc.
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Bƣớc 6: Căn cứ vào kế hoạch ở Bước 5, giáo viên rà soát, kiểm tra lại nội dung
và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho từng việc, xem xét tính hợp lý, khả
năng thực hiện và kết quả cần đạt được và tổ chức hoạt động.
3. Sử dụng phƣơng pháp dạy học dự án để tổ chức hoạt động sáng tạo
Dạy học theo dự án là hình thức dạy học mà người học thực hiện hoạt động học
tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, người học tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ
năng thông qua việc giải quyết một bài tập tình huống (dự án) có thật trong đời sống,
theo sát chương trình học, có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tạo ra các sản
phẩm cụ thể [3].
Giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hình thức dạy học dự án có nhiều điểm chung:
- Hướng vào hoạt động phát huy vai trò cá nhân của người học, mang tính trải
nghiệm thông qua thực tế;
- Nhằm mục tiêu tìm hiểu, giải quyết một tình xảy ra trong thực tế;
- Có sự phân công, phối hợp thực hiện công việc theo nhóm.
Ở trường phổ thông tin học được xác định là môn học công cụ, cung cấp cho
học sinh những kỹ năng tin học cần thiết để phục vụ cho hoạt động học tập và cuộc
sống của học sinh. Vì vậy, lồng ghép dạy học các nội dung tin học với các môn học
khác có thể làm nâng cao năng lực của học sinh. Do tính chất đặc thù của môn tin học,
khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo của một số nội dung tin học lồng ghép với
các môn học khác, có thể vận dụng phương pháp dạy học dự án để tổ chức hoạt động
giáo dục một cách tích cực và có hiệu quả.
Chúng tôi xin đề xuất quy trình thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng hình
thức dạy học dự án thông qua tích hợp dạy học môn tin học với các môn học khác:
B1.Xác định chủ
đề của dự án

B3.Thực hiện
dự án

B2.Lập kế
hoạch

B4.Tổng hợp
báo cáo

Hình 2. Quy trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng hình thức dạy học dự án
Ví dụ, khi thực hiện hoạt động tìm hiểu lịch sử địa phương với kỹ năng soạn
thảo văn bản.
Bước 1. Xác định chủ đề: Xây dựng bộ tư liệu về cuộc đời hoạt động của cụ
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Bước 2. Lập kế hoạch dự án:
- Mục tiêu: Xây dựng tài liệu Word về cuộc đời hoạt động của cụ Nguyễn Sinh Sắc
- Các hoạt động cần thực hiện:
+ Thiết kế bố cục trình bày
+ Vào lăng cụ Phó bảng, thư viên tình Đồng Tháp,… sưu tầm các hình ảnh,
tài liệu về cụ Phó bảng
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+ Nghiên cứu các kỹ thuật soạn thảo văn bản Word để có thể trình bày
được tài liệu Word như thiết kế
Bước 3. Thực hiện dự án:
+ Phân công các thanh viên của nhóm thực hiện các nội dung công việc
+ Xác định thời gian báo cáo, thảo luận để hoàn thành nội dung công việc
Bước 4. Tổng hợp báo cáo:
+ Dựa vào hình ảnh, tài liệu thu thập, nhóm tổ chức soạn tài liệu theo bố
cục đã thống nhất
+ Báo cáo kết quả
4. Kết luận
Một hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong tin học có tính khả
thi là sử dụng hình thức dạy học dự án. Chúng tôi cho rằng bằng cách thực hiện hoạt
động giáo dục trong môn tin học tích hợp với các môn học khác có thể kích thích và
phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, cải thiện kỹ năng, đồng thời gắn kết hơn
giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhà trường với thực tế xã hội rộng lớn.
Một khó khăn khi thực hiện mô hình giáo dục này là việc phân bố số tiết trong
chương trình của từng môn học như hiện nay thì khó tổ chức được hoạt động giáo dục với
kiến thức trải rộng không chỉ của một môn học mà còn trong nhiều môn học khác nhau.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
KẾT HỢP QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN CƠ SỞ KHOA HỌC XÃ HỘI
CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
TS. Nguyễn Thuận Quý - TTBDNG-ĐHĐT
1. Đặt vấn đề
Sinh viên ngành Giáo dục tiểu học là những giáo viên dạy cho học sinh ở bậc
tiểu học trong tương lai. Ngày nay, học sinh tiểu học có điều kiện quan sát, tiếp xúc
với các tình huống trong cuộc sống phong phú, đa dạng hơn trước đây. Ngoài nhiệm
vụ giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định, thì người giáo viên ở trường tiểu học
còn phải giải đáp những thắc mắc của học sinh.
Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thì trong
chương trình mới có 2 loại hoạt động giáo dục chính là: Dạy học các môn và trải
nghiệm sáng tạo. Với yêu cầu thực tiễn giáo dục mới, người giáo viên còn phải giúp
học sinh tiểu học tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách hiệu quả. Vì
vậy, để có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thì sinh
viên ngành Giáo dục tiểu học cần được trải nghiệm sáng tạo thông qua các hoạt động
Đoàn – Hội, các câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa và ngay cả trong từng môn học.
Với ý nghĩa đó, trong quá trình dạy học môn cơ sở khoa học xã hội cho sinh
viên ngành Giáo dục tiểu học, tác giả đã lồng ghép tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng
tạo để sinh viên làm quen với hoạt động này.
2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua môn học cơ sở khoa
học xã hội cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Bằng phương pháp thực nghiệm trong quá trình dạy môn học cơ sở khoa học xã
hội với 3 lớp môn học, 150 sinh viên. Tác giả có những chia sẻ như sau:
Mục đích của giảng viên là giúp sinh viên có dịp trải nghiệm sáng tạo thông qua
các chủ đề hay nội dung hoạt động được phân công. Thước đo hiệu quả là năng lực
thực tiễn, phẩm chất và năng lực sáng tạo đa dạng, phong phú của sinh viên.
Tùy theo chủ đề và nhiệm vụ được phân công, giảng viên hướng dẫn cho sinh
viên thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng một số hình thức như:
- Hình thức mang tính khám phá: Đối với chủ đề nhà trường, quê hương, sinh
viên chủ động tham quan, thực tế tại trường tiểu học và địa phương của mình. Kết hợp
nội dung sách sách giáo khoa tiểu học, giáo trình để cập nhật tranh ảnh, kiến thức thực
tế. Đối với chủ đề lịch sử, địa lý, các nhóm sưu tầm tranh ảnh, video về giai đoạn lịch
sử được phân công để báo cáo trước lớp.
- Hình thức mang tính trình diễn: Các nhóm sau khi tham quan, thực tế và
chuẩn bị nội dung được phân công. Các nhóm trình bày nội dung trước lớp kết hợp
giao lưu, trao đổi kiến thức với các thành viên còn lại.
- Hình thức mang tính hoạt động xã hội - tình nguyện: Sinh viên đến các
trường tiểu học hoặc địa phương hoặc di tích lịch sử…để tham gia các hoạt động tình
nguyện xã hội như: dọn dẹp vệ sinh, tham gia vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ học
sinh chưa chăm ngoan…
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2.1. Các bước tổ chức:
- Giảng viên chia nhóm, giao việc: Buổi học đầu tiên, giảng viên phân nhóm và
giao việc cho sinh viên. Mỗi nhóm có từ 4 đến 10 sinh viên tùy theo sỉ số lớp và khối
lượng công việc được giao. Công việc các nhóm được giao là chuẩn bị nội dung báo
cáo trước lớp (bằng powerpoint, báo tường, sơ đồ tư duy…), sưu tầm tranh, ảnh, video
hỗ trợ cho nội dung báo cáo. Yêu cầu cần đạt là nhóm sinh viên thể hiện nội dung
chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, đảm bảo kiến thức cơ bản, tạo hứng thú cho các bạn trong
lớp tìm tòi, học hỏi.
- Giảng viên cung cấp kiến thức cơ bản: Vào các tuần tiếp theo, giảng viên lên
lớp khái quát kiến thức của từng chủ đề: Xã hội lớp 1, 2, 3, lịch sử và địa lý lớp 4, 5.
Giảng viên nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm mà các nhóm cần thể hiện rõ trong
phần báo cáo sau này của nhóm.
- Nhóm sinh viên chủ động chuẩn bị nội dung được giao dưới sự kiểm tra,
hướng dẫn của giảng viên: Dưới sự định hướng, gợi ý của giảng viên, các nhóm sinh
viên tự phân chia việc cho nhau và tiến hành thực hiện nội dung công việc được giao.
Trong quá trình thực hiện, giảng viên và nhóm sinh viên thường xuyên trao đổi thông
tin qua email, điện thoại để kịp thời điều chỉnh, bổ sung để bài báo cáo trước lớp đạt
hiệu quả nhất. Yêu cầu trong giai đoạn này là nhóm sinh viên phải tích cực hoạt động,
chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiến thức cư bản trong phần việc mình được giao. Gửi
bài từng phần chuẩn bị lần lượt cho giảng viên góp ý và hoàn thành bài của nhóm
trước khi diễn ra buổi báo cáo trước ít nhất 1 tuần.
- Các nhóm báo cáo, cả lớp và giảng viên nhận xét: Sau khi các nhóm hoàn
chỉnh bài báo cáo, giảng viên bố trí để các nhóm lần lượt báo cáo. Trong quá trình các
nhóm báo cáo, giảng viên tổ chức, điều khiển buổi báo cáo để đạt hiệu quả. Cuối mỗi
buổi báo cáo, giảng viên tổ chức cho các bạn trong lớp nhận xét phần chuẩn bị, nội
dung và quá trình báo cáo của nhóm. Yêu cầu là cả lớp phải cùng tham gia với nhóm
được giao nhiệm vụ báo cáo. Nhận xét mặt được và còn hạn chế của nhóm để các
nhóm rút kinh nghiệm. Giảng viên đánh giá, nhận xét khách quan hiệu quả của buổi
báo cáo.
- Trong quá trình tổ chức môn học, giảng viên hỏi ý kiến sinh viên về cách tổ
chức môn học để kịp thời điều chỉnh (nếu có). Đồng thời giải đáp thắc mắc, giúp tháo
gỡ khó khăn cho sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.2. Kết quả thu được:
Trong quá trình tổ chức môn học, giảng viên định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn
sinh viên và nhóm sinh viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Sinh viên hoàn toàn chủ
động trong thiết kế, chuẩn bị nội dung và điều hành buổi báo cáo. Qua đó, sinh viên
phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của
cá nhân mình.
Sinh viên trong nhóm được tham gia trực tiếp vào phần nhiệm vụ của nhóm,
được tổ chức hoạt động. Thể hiện rõ sự chủ động, tích cực trong các hoạt động.
Giảng viên cho sinh viên tự chủ trong chọn chủ đề, tự thiết kế ý tưởng và tổ
chức, tự mình trải nghiệm bên cạnh sự góp ý phía sau của giảng viên.
Kết quả thu được sau khi tổ chức cho 3 lớp môn học (150 em), giảng viên nhận
thấy trong quá trình dạy học môn cơ sở khoa học xã hội thì phương thức cho sinh viên
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trải nghiệm đã thể hiện được tính sáng tạo của sinh viên và đạt được mục đích, ý nghĩa
ban đầu mà giảng viên đề ra.
Sản phẩm của nhóm sinh viên thể hiện sự chuẩn bị tích cực, sáng tạo. Nội dung
kiến thức cơ bản được đảm bảo. Trong buổi trình diễn sản phẩm thu hút cả lớp, tạo
hứng thú cho các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm và học tập (Phụ lục kèm).
Đối với chủ đề lịch sử và địa lý: Các nhóm sinh viên ảnh thật, các video, phim
tư liệu, thơ ca… về nội dung có liên quan trong sách giáo khoa.
Đối với chủ đề xã hội (nhà trường, gia đình, cuộc sống quanh em): Các nhóm
sinh viên sưu tầm ảnh thật về các thành viên, các thế hệ trong gia đình; các thành viên
trong trường tiểu học, về các biểu tượng trong cuộc sống xung quanh. Những video,
các ca khúc, bài thơ, ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình, thầy cô, bè bạn, …
Sinh viên tham gia nhiệt tình lớp dưới sự chuẩn bị và tổ chức của nhóm, được
trải nghiệm về cảm xúc, hình thành thái độ tích cực, đúng đắn với các vấn đề trong môn
học. Rất nhiều sinh viên xúc động khi nghe báo cáo về chủ đề gia đình, lịch sử.
100% sinh viên được hỏi đều cho rằng các em đã có ý thức và thực hiện được
các năng lực như: Hoạt động và tổ chức hoạt động (nhóm, cá nhân); Tự nhận thức và
tích cực hóa bản thân; Thuyết trình; Hiểu và yêu nghề nghiệp mà mình đang theo học;
Khám phá và sáng tạo. Điều quan trọng nhất là sinh viên yêu thích môn học và mong
muốn được học tập theo cách thức này đối với những môn học khác.
Tuy nhiên, theo nhận định của giảng viên và ý kiến của các nhóm trưởng thì
một số ít sinh viên trong nhóm còn thụ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm
vụ được giao.
2.3. Một số lưu ý khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo:
Giảng viên cần chú ý đến việc đặt yêu cầu cho các nhóm, cần phải vừa sức với
sinh viên và theo nguyện vọng đăng ký chủ đề, hứng thú học tập của các em.
Chúng ta cần phân biệt hoạt động trải nghiệm sáng tạo với hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp để có cách tổ chức phù hợp và đạt hiệu quả. Mặc dù trong chương
trình giáo dục phổ thông, hai hoạt động này có có vị trí, vai trò và hình thức tổ chức
khá giống nhau: Đều là một bộ phận của chương trình, có quan hệ chặt chẽ với hoạt
động dạy học, giúp quá trình dạy học gắn lý thuyết với thực tiễn. Nhưng hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa.
Cách thức tổ chức trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo làm sao để tất cả sinh
viên trong lớp tham gia và được chọn những nội dung mình yêu thích; từng cá nhân
phải được đánh giá cùng với sản phẩm học tập của mình.
3. Kết luận:
Với hiệu quả mang lại sau đợt thực nghiệm, tác giả khẳng định việc tổ chức
hoạt động trải nghiệm sáng tạo kết hợp với quá trình dạy học sẽ làm phong phú hơn về
nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động cho lớp sinh viên. Giúp sinh viên được
học từ chính sự trải nghiệm. Điều này không chỉ hình thành năng lực thực hiện công
việc được giao mà sinh viên còn có những trải nghiệm về cảm xúc, ý chí và nhiều
trạng thái tâm lý khác, từ đó sinh viên tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và làm
giàu cảm xúc cá nhân. Dần dần hình thành cho sinh viên kỹ năng tổ chức hoạt động
trải nghiệm sáng tạo để sau này áp dụng vào quá trình dạy học ở trường tiểu học.
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Quá trình đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015 đòi hỏi giáo viên phổ
thông phải được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo. Do đó, trong thời gian trên giảng đường đại học, sinh viên ngành Giáo dục
tiểu học nói riêng, sinh viên các ngành sư phạm nói chung cần được cọ xát, tiếp xúc và
trải nghiệm với các môn học. Giúp sinh viên biết cách học để hình thành, trau dồi thái
độ, những kỹ năng phù hợp với công việc sau này. Đây là việc mà mỗi giảng viên phụ
trách môn học có thể giúp được sinh viên của mình./.
Phụ lục: Một số sản phẩm tự học và báo cáo của sinh viên

Sơ đồ tư duy của nhóm sinh viên chuẩn bị phần địa lý tự nhiên

Báo tường của nhóm sinh viên chuẩn bị phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1973 - 1976
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Sơ đồ tư duy của nhóm sinh viên chuẩn bị chủ đề gia đình

Báo tường của nhóm sinh viên chuẩn bị chủ đề nhà trường
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Sơ đồ tư duy của nhóm sinh viên chuẩn bị phần địa lý tự nhiên, con người
và hoạt động kinh tế ở các vùng

Phần trò chơi củng cố kiến thức trong một giờ báo cáo của nhóm
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