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Abtract
: Solving problems is necessary for students not only in learning but also in their real life. The article mentions pr
method in chemistry in term of concept, structure and steps to solve problems. The paper also proposes measures to develop
solving problems through teaching chemistry which include lessons and exercises related to real life, active teaching methods
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ûúác ta àang trong giai àoaån höåi nhêåp kinh tïë
1. Nùng lûåc GQVÀ vaâ tñnh cêëp thiïët phaãi phaát
sêu röång vúái caác quöëc gia trïn thïë giúái vaâ xêy triïín nùng GQVÀ cho HS
dûång möåt xaä höåi vùn minh,
hiïån àaåi. Trong xaä
Theo nghiïn cûáu vïì nhên lûåc Viïåt Nam cuãa Ngên
höåiàoá, tri thûác àûúåc coi laâ nïìn taãng, laâ chòa khoaáhaâng Thïë giúái(World Bank) cöng böë thaáng 11/2013
cho sûå phaát triïín. Nhiïåm vuå àùåt ra cho giaáo duåc [1], 80% caác ûáng viïn cho võ trñ caán böå chuyïn mön,
hiïån nay laâ phaãi àöíi múái maånh meä àïí àaâo taåo àûúåc
83% ûáng viïn cho võ trñ kô thuêåt viïn vaâ 43% ûáng viïn
cöng dên coá phêím chêët vaâ nùng lûåc töët, àaáp ûáng cho võ trñ lao àöång thuã cöng thiïëu caác nùng lûåc cêìn
yïu cêìu sûå phaát triïín cuãa xaä höåi. Dûå thaão chûúng thiïët, trong àoá nùng lûåc GQVÀ laâ nùng lûåc maâ têët caã
trònh giaáo duåc phöí thöng sau nùm 2015 laâ möåt caác ûáng viïn àïìu thiïëu huåt. Vò vêåy, viïåc phaát triïín nùng
trong nhûäng giaãi phaáp quan troång àïí phaát triïín lûåc GQVÀ cho HS laâ möåt nhiïåm vuå quan troång trong
giaáo duåc. Sûå chuyïín àöíi tûâ giaáo duåc àõnh hûúáng nöåi
quaá trònh daåy hoåc.
dung sang àõnh hûúáng phaát triïín nùng lûåc ngûúâi
1.1. Khaái niïåm “nùng lûåc GQVÀ”. Khaái niïåm
hoåc seä khùæc phuåc sûå thiïëu huåt vïì caác kô nùng cêìn
“vêën àïì” trong hoåc têåp laâ nhiïåm vuå nhêån thûác maâ HS
thiïët cuãa nhên lûåc lao àöång Viïåt Nam nhû kô nùng cêìn àaåt àûúåc vïì lñ thuyïët hay thûåc tiïîn coá chûáa àûång
laâm viïåc nhoám, nùng lûåc phaãn biïån, nùng lûåc giaãimêu thuêîn nhêån thûác. Àoá laâ mêu thuêîn giûäa kiïën thûác,
quyïët vêën àïì (GQVÀ)... Àiïìu naây àûúåc kò voång seä kô nùng cuãa ngûúâi hoåc so vúái yïu cêìu múái. Khi giaãi
giuáp chuáng ta tiïën gêìn hún vúái caác nïìn giaáo duåcquyïët àûúåc mêu thuêîn naây thò HS tiïëp thu àûúåc tri
tiïn tiïën trïn thïë giúái.
thûác, reân luyïån àûúåc kô nùng múái [2], [3].
Nùng lûåc
Thûåc hiïån caác hoaåt àöång giaáo duåc theo chûúng GQVÀ laâ khaã nùng cuãa HS nhêån ra caác mêu thuêîn
trònh nhaâ trûúâng laâ cú höåi àïí Trûúâng Nguyïîn Têëtnhêån thûác trong caác vêën àïì hoåc têåp hoùåc cuöåc söëng,
Thaânh nêng cao chêët lûúång daåy hoåc. Chûúng trònh tòm ra àûúåc phûúng phaáp àïí giaãi quyïët, vûúåt qua àûúåc
nhaâ trûúâng giuáp giaáo viïn (GV) xêy dûång nöåi dung thûã thaách àïí tiïëp thu àûúåc kiïën thûác, kô nùng múái.
hoåc têåp theo hûúáng hiïån àaåi, gêìn guäi vúái thûåc tiïîn 1.2. Cêëu truác cuãa nùng lûåc GQVÀ. Nùng lûåc
cuöåc söëng, chuá troång reân luyïån caác nùng lûåc cêìnàûúåc cêëu truác tûâ caác nùng lûåc thaânh phêìn: nùng lûåc
thiïët cho hoåc sinh (HS). Caác vêën àïì nöíi cöåm nhû ö chuyïn mön, nùng lûåc phûúng phaáp, nùng lûåc xaä höåi
nhiïîm möi trûúâng, vïå sinh an toaân thûåc phêím, biïën vaâ nùng lûåc caá thïí. Vò vêåy, nùng lûåc GQVÀ cuäng laâ sûå
àöíi khñ hêåu,... àûúåc löìng gheáp linh hoaåt trong giaãng töíng hoâa cuãa caác nùng lûåc thaânh phêìn sau [2]:
daåy Hoaá hoåc giuáp HS hûáng thuá vúái quaá trònh hoåc têåp.
1) Nùng lûåc nhêån thûác: nùæm vûäng caác khaái niïåm, quy
Qua ba nùm thûåc hiïån chûúng trònh nhaâ trûúâng, luêåt, caác möëi quan hïå vaâ hònh thaânh caác kô nùng;
chuáng töi nhêån thêëy àêy laâ cú höåi àïí HS àûúåc reân 2) Nùng lûåc tû duy àöåc lêåp: coá caác phûúng phaáp nhêån
luyïån, phaát triïín nhiïìu nùng lûåc cöët loäi phuåc vuå cuöåc
thûác chung, biïët phên tñch thu thêåp xûã lñ àaánh giaá,
söëng sau naây nhû nùng lûåc húåp taác, giao tiïëp, GQVÀ trònh baây thöng tin;3) Nùng lûåc húåp taác laâm viïåc nhoám
:
(caã trong lñ thuyïët lêîn trong thûåc tiïîn cuöåc söëng)... cuâng nhau phên tñch, àaánh giaá, lûåa choån vaâ thûåc hiïån
Mùåt khaác, thöng qua caác hoaåt àöång hoåc têåp cuängcaác phûúng phaáp hoåc têåp, giaãi phaáp GQVÀ, qua àoá
hònh thaânh àûúåc caác giaá trõ vïì thïë giúái quan, nhên
* Trûúâng THCS&THPT Nguyïîn Têët Thaânh
sinh quan phuâ húåp vúái xaä höåi hiïån àaåi.
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hoåc caách ûáng xûã, quan hïå xaä höåi vaâ tñch luäy kinh nghiïåm
- Bûúác 3: Laâm thñ nghiïåm
cho mònh; 4) Nùng lûåc tûå hoåc
: coá khaã nùng tûå hoåc, tûå
benzen vúái dung dõch brom
traãi nghiïåm, tûå àaánh giaá vaâ àiïìu chónh àûúåc kïë hoaåch
(khöng phaãn ûáng).
GQVÀ vaâ vêån duång linh hoaåt vaâo caác tònh huöëng khaác
=>Tònh huöëngcoávêën àïì:
nhau; 5) Nùng lûåc vêån duång kiïën thûác vaâo thûåc tiïîn
Benzen coá nhiïìu liïn kïët àöi
cuöåc söëng: coá khaã nùng phên tñch, töíng húåp kiïën thûác
nhûng khöng laâm mêët maâu
àïí phaát hiïån vaâ GQVÀ hoåc têåp coá liïn quan àïën thûåc
dung dõch brom!
tiïîn cuöåc söëng.
- Bûúác 4: HS àûa ra caác
Nhû vêåy, nùng lûåc GQVÀ coá cêëu truác chung laâ sûågiaã thiïët àïí giaãi quyïët vêën àïì trïn.
töíng hoâa cuãa caác nùng lûåc thaânh phêìn, àöìng thúâi noá - Bûúác 5: GV hûúáng dêîn HS phên tñch cú súã tûâng
coân laâ sûå böí trúå cuãa möåt söë kô nùng thuöåc caác nùng lûåc
giaã thiïët àïí ài àïën kiïën thûác múái 3 liïn kïët àöi vaâ 3 liïn
chung vaâ chuyïn biïåt khaác.
kïët àún trong voâng benzen tûúng taác vúái nhau taåo ra
1.3. Biïíu hiïån cuãa nùng lûåc GQVÀ [4]: - Phên daång liïn kïët khaá bïìn trong toaân böå phên tûã benzen
tñch tònh huöëng àïí phaát hiïån vaâ nïu àûúåc vêën àïì cêìn
(tñnh chêët thúm).
giaãi quyïët; - Lûåa choån caác nguöìn taâi liïåu phuâ húåp liïn
Vñ duå :2Tòm hiïíu tñnh chêët hoaá hoåc cuãa2H
SO 4 àùåc
quan àïën vêën àïì; àoåc, thu thêåp, toám tùæt, phên tñch
- Bûúác 1: HS nhùæc laåi àiïìu kiïån àïí kim loaåi taác duång
thöng tin vïì vêën àïì cêìn giaãi quyïët; - Àïì xuêët giaãi phaáp
vúái axit HCl, H2SO 4 loaäng (kim loaåi àûáng trûúác H, Cu
giaãi quyïët, so saánh vaâ bònh luêån vïì caác giaãi phaáp àïì
àûáng sau khöng taác duång vúái axit trïn).
xuêët àïí lûåa choån àûúåc giaãi phaáp phuâ húåp; - Lêåp kïë
hoaåch vaâ thûåc hiïån kïë hoaåch giaãi quyïët vêën àïì; - Khaái - Bûúác 2: Tiïën haânh thñ nghiïåm H2SO 4 àùåc noáng
taác duång vúái Cu.
quaát hoáa vêën àïì àaä giaãi quyïët thaânh kiïën thûác múái cuãa
SO 4 àùåc noáng
2
baãn thên; aáp duång tiïën trònh àaä biïët vaâo giaãi quyïët tònh - Bûúác 3: Hiïån tûúång coá vêën àïì: H
hoâa tan àûúåc Cu taåo ra dung dõch maâu xanh, coá khñ
huöëng tûúng tûå vúái nhûäng àiïìu chónh húåp lñ...
muâi hùæc bay ra.
2. Phaát triïín nùng lûåc GQVÀ cho HS cêëp trung
- Bûúác 4: HS àûa ra caác giaã thiïët àïí giaãi thñch hiïån
hoåc cú súã thöng qua daåy hoåc Hoáa hoåc
tûúång
trïn.
Àïí phaát triïín nùng lûåc, àùåc biïåt laâ nùng lûåc GQVÀ,
HS cêìn àûúåc tiïëp cêån caác tònh huöëng coá vêën àïì, àoá laâ - Bûúác 5: GV hûúáng dêîn HS phên tñch tûâng giaã thiïët
àïí ài àïën kiïën thûác múái: H2SO 4 (àùåc, noáng) coá tñnh oxi
caác tònh huöëng hoåc têåp lñ thuyïët, thûåc haânh hoùåc caác
hoáa maånh, hoâa tan àûúåc Cu, Ag (àûáng sau H).
vêën àïì àang diïîn ra trong àúâi söëng, saãn xuêët.
2.1.2. Sûã duång baâi têåp GQVÀ trong caác baâi luyïån
2.1. Xêy dûång baâi têåp GQVÀ trïn lúáp. Caác baâi
têåp, thûåc haânh
têåp GQVÀ àoâi hoãi úã ngûúâi hoåc coá sûå phên tñch, töíng
“Phên boán
húåp, àaánh giaá, vêån duång kiïën thûác möåt caách saáng Vñ duå 1: Luyïån têåp vïì húåp chêët vö cú
taåo vaâo nhûäng tònh huöëng thay àöíi àïí GQVÀ. Hïå hoaá hoåc laâ nhûäng chêët cung cêëp caác nguyïn töë dinh
thöëng baâi têåp àaä àûúåc chuáng töi thiïët kïë dûúái nhiïìudûúäng cêìn thiïët (N, P, K,...) cho cêy tröìng. Haäy phên
daång khaác nhau vaâ sûã duång àûúåc trong caác baâi lñbiïåt 3 loaåi phên boán maâu trùæng coá thaânh phêìn chñnh
thuyïët nghiïn cûáu tñnh chêët múái, baâi thûåc haânh, baâilaâ: KCl, K2CO 3 vaâ NH4NO3” (Hoaá hoåc 9).
luyïån têåp...
Trûúác baâi têåp naây, HS coá thïí àïì xuêët nhiïìu caách
2.1.1. Sûã duång baâi têåp GQVÀ trong baâi nghiïn laâm khaác nhau nhû:
cûáu tñnh chêët múái.
Trong caác baâi daåy nghiïn cûáu tñnh
Caách 1: Duâng hai thuöëc thûã laâ dung dõch HCl vaâ
chêët múái, hêìu hïët caác baâi têåp GQVÀ àûúåc sûã duång khi
dung dõch AgNO 3:
tònh huöëng coá vêën àïì àûúåc taåo ra mêu thuêîn vúái kiïën
 2KCl + CO 2  + H2O
thûác cuä, taåo ra nghõch lñ bïë tùæc phaãi giaãi quyïët bùçng K2CO 3 + 2HCl 
KCl + AgNO3 
viïåc hònh thaânh kiïën thûác múái.
 AgCl + HNO3
Vñ duå 1:Tòm hiïíu vïì cêëu taåo phên tûã cuãa benzen
Caách 2: Duâng dung dõch HCl àïí nhêån biïët K2CO 3,
- Bûúác 1: HS nhùæc laåi tñnh chêët hoaá hoåc àùåc trûngduâng dung dõch kiïìm NaOH àïí nhêån biïët NH 4NO3.
cuãa caác húåp chêët hûäu cú coá liïn kïët àöi hoùåc liïn kïët Caách 3: Chó duâng nûúác vöi trong laâm thuöëc thûã:
ba àaä hoåc (phaãn ûáng vúái dung dõch brom).
K2CO 3 + Ca(OH) 2 
 CaCO 3  + 2KOH
- Bûúác 2: GV giúái thiïåu cöng thûác phên tûã cuãa
benzen (C 6H6) vaâ àûa ra cöng thûác cêëu taåo vúái àùåc
2NH4NO3 + Ca(OH) 2 
 Ca(NO 3)2 + 2NH 3  +
àiïím chûáa 3 liïn kïët àöi trong voâng benzen:
2H2O
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GV yïu cêìu choån phûúng aán nhêån biïët
KHÔNG KHÍ – OXI
töët nhêët thoaã maän yïu cêìu: Tiïën haânh thñ
nghiïåmcoá lúåi nhêët, giaá thaânh reã nhêët, khöng
KHÔNG KHÍ
OXI
gêy ö nhiïîm möi trûúâng => Phûúng aán 3.
- Thành phần không khí.
- Tính chất lí, hóa học.
- Ứng dụng: sự cháy và sự hô hấp.
Vñ duå 2: Baâi luyïån têåp töíng húåp vïì caác- Bảo vệ không khí tránh ô nhiễm.
húåp chêët hûäu cú“Gêìn àêy, möåt söë baån treã
coá thuá chúi hñt keo khi mua nhûäng öëng
VẤN ĐỀ THỰC TIỄN
keo cöng nghiïåp (keo daán göî, daán sùæt...)
- Sự cháy: Xử lí tình huống khi gặp hỏa hoạn.
- Sự hô hấp: Bảo vệ hệ hô hấp, phòng chống đuối nước.
röìi boã vaâo tuái nilon àïí hñt. Theo kïët quaã
- Bảo vệ khí quyển: CO và sự nóng lên toàn cầu.
phên tñch, caác loaåi keo naây chûáa caác dung
Sú àöì 1
möi hûäu cú coá muâi thúm nhû: metylen
Sau
khi
xêy
dûång
xong nöåi dung baâi daåy, chuáng
clorua, etyl axetat, toluen, xiclohexan... Caác hoáa chêët
töi
tiïën
haânh
thiïët
kïë
caác hoaåt àöång daåy hoåc phuâ húåp
naây taåo caãm giaác “phï”, saãng khoaái taåm thúâi nhûng
nhû
sau:
Baâi
26
“Phoâng
chöëng chaáy nöí - Kô nùng
gêy töín haåi nùång nïì cho hïå thêìn kinh” (Hoaá hoåc 9).
Cêu hoãi 1: Haäy cho biïët caác nhêån àõnh sau laâ àuáng thoaát hiïím trong àaám chaáy”àûúåc töí chûác daåy hoåc
theo phûúng phaáp “àoáng vai”. Àêy laâ phûúng phaáp
hay sai?
daåy hoåc maâ HS trûåc tiïëp laâm thûã trong caác tònh huöëng
Nhêån àõnh
Àuáng
Sai
giaã àõnh. Qua àoá, giuáp caác em nhêåp vai vaâ coá suy
Keo dñnh chûáa möåt söë dung möi
nghô sêu sùæc vïì vêën àïì mònh diïîn xuêët. Nhiïåm vuå cuãa
hûäu cú àöåc haåi
caác em laâ tham khaão taâi liïåu vaâ xem video clip vïì
Khi hñt lêu seä laâm töín haåi hïå thêìn
kinh
phoâng chöëng hoãa hoaån vaâ xûã lñ tònh huöëng (GV àaä
Hoáa chêët trong keo gêy nghiï ån duâ
cung cêëp sùén caác àûúânglink vaâ trang web àïí HS
chó hñt möåt lêìn
tham khaão), tûâ àoá xêy dûång kõch baãn vaâ àoáng kõch vïì
Cêu hoãi 2: Coá yá kiïën cho rùçng: “hñt keo” àem laåixûã lñ möåt àaám chaáy nhoã hoùåc thoaát khoãi àaám chaáy
caãm giaác “phï”, khöng töën keám, khöng phaåm luêåt vò trong nhaâ cao têìng. Sau khi àoáng vai thöng qua diïîn
Taåi sao laåi
khöng chûáa chêët ma tuáy nïn laâ möåt thuá chúi “an toaân”. xuêët, caác em seä thaão luêån theo caác cêu hoãi:
diïîn nhû vêåy? Àêy laâ nöåi dung rêët quan troång vò caác
YÁ kiïën cuãa baån laâ gò?
Nhû vêåy, thöng qua caác baâi têåp GQVÀ trïn lúáp, em phaãi vêån duång kiïën thûác, kô nùng àïí lñ giaãi taåi sao
HS àûúåc cuãng cöë kiïën thûác cú baãn, phaát triïín nùng lûåclaåi diïîn nhû vêåy vaâ tûå ruát ra baâi hoåc böí ñch. Àoáng vai laâ
tû duy saáng taåo, húåp taác, phaãn biïån àïí tòm ra phûúng cú höåi àïí caác em àûúåc traãi nghiïåm vaâ tiïëp thu kiïën
hònh
( 1). Baâi 27 “Cacbon àioxit vaâ sûå
aán töët nhêët. Tuy nhiïn, àêy laâ caác baâi têåp GQVÀ àún thûác tûâ baâi hoåc
giaãn, vêån duång ñt àún võ kiïën thûác. Nùng lûåc GQVÀ úãnoáng lïn toaân cêìu”àûúåc daåy theo phûúng phaáp chuã
mûác àöå cao chñnh laâ nùng lûåc GQVÀ cuãa thûåc tiïîn àaåo laâ “webquest”. GV laâ ngûúâi àûa caác nhiïåm vuå hoåc
têåp vaâ àõa chó caác trang web tin cêåy àïí HS tra cûáu taâi
cuöåc söëng.
2.2. Xêy dûång caác baâi hoåc tñch húåp GQVÀ cuãa liïåu vaâ hoaân thaânh nhiïåm vuå àûúåc giao. Saãn phêím
thûåc tiïîn cuöåc söëng. Àêy laâ nhûäng baâi hoåc nhùçm giaãihoåc têåp seä àûúåc baáo caáo taåi lúáp àïí caác nhoám HS khaác
vaâ GV cuâng àaánh giaá (xem
hònh 1).
quyïët caác vêën àïì coá thêåt cuãa cuöåc söëng. Caác baâi hoåc naây
Vñ duå 2:Chuã àïì 5 “Hiàro - Nûúác”(Hoáa hoåc 8)
thûúâng yïucêìu HShuy àöångkiïën thûác úã nhiïìumön hoåc
HIĐRO – NƯỚC
vaâthöng qua baâi hoåc,caác emàûúåcphaát triïín nhiïìunùng
lûåc khaác nhau, trong àoá coá nùng lûåc GQVÀ. Sau àêy,
chuáng töi xin trònh baây möåt söë vñ duå vïì baâi hoåc (chuã àïì)
NƯỚC
tñch húåp àaä àûúåc thiïët kïë vaâ aáp duång trong chûúng trònh - Tính chất HIĐRO
- Nước trong tự nhiên
- Ứng dụng, Điều chế
- Vai trò đối với đời sống sinh vật
nhaâ trûúâng mönHoaá hoåccêëp trung hoåc cú súã.
- Tính chất lí, hóa học
Vñ duå 1:Chuã àïì 4 “Khöng khñ - Oxi” (Hoáa hoåc 8)
- Bảo vệ nguồn nước
(xem Sú àöì 1 ).
Caác vêën àïì thûåc tiïîn cêìn àûúåc giaãi quyïët trïn àûúåc
phên böë trong phên phöëi chûúng trònh Hoáa hoåc 8 - Sử dụng nước tiết kiệm VẤN ĐỀ THỰC TIỄN
nhû sau: Baâi 26 “Phoâng chöëng chaáy nöí - Kô nùng - Tìm hiểu thực trạng nguồn nước tự nhiên khu vực quận Cầu Giấy và đề xuất các
biện pháp chống ô nhiễm.
thoaát hiïím trong àaám chaáy”, Baâi 27“Cacbon àioxit vaâ
Sú àöì 2
sûå noáng lïn toaân cêìu”.
2
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Hònh 1. Möåt söë hoaåt àöång trong tiïët hoåc theo phûúng phaáp àoáng vai
Vñ duå 3:Chuã àïì 1 “Kim loaåi vaâ phi kim”
(Hoáa hoåc 9)
Vêën àïì vïì nûúác vaâ ö nhiïîm nguöìn nûúác àûúåc
thiïët kïë trong tiïët 50, 60, 61 cuãa chûúng trònh Hoáa
KIM LOẠI VÀ PHI KIM
hoåc 8: Tòm hiïíu nguöìn nûúác tûå nhiïn khu vûåcquêån
Cêìu Giêëy vaâ giaãi phaáp chöëng ö nhiïîm nguöìn nûúác
(Baâi dûå aán)
.
Baãng 1. Nhiïåm vuå trong baâi “Tòm hiïíu nguöìn nûúác
tûå nhiïn quêån Cêìu Giêëy”
Vai

KIM LOẠI
- Tính chất chung của kim loại
- Ứng dụng
- Một số kim loại điển hình: nhôm, sắt
- Hợp kim sắt, Ăn mòn kim loại

Nhiïåm vuå
Yïu cêìu
Ài thûåc tïë
Saãn phêím
- Nïu vai troâ cuãa nûúác- GV mön
- Powerpoint vïì vai troâ
vúái sûå söëng.
Sinh hoåcvaâ
cuãa nûúác vaâ nguöìn nûúác
Trònh baây
- Tòm hiïíu thaânh phêìnHoaá hoåc
.
HS hiïíu biïët vïì
bõ ö nhiïîm.
cuãa nûúác bõ ö nhiïîm vaâ
- Höì Nghôa Tên
nûúác
- Caác mêîu nûúác úã söng
aãnh hûúãng cuãa chuáng
vaâ söng Tö
Tö Lõch vaâ höì Nghôa Tên.
àïën àúâi söëng.
Lõch.
- Baáo caáo bùçng caãm
- Hoãiyákiïën
quan vaâ baáo caáo caác
Tòm hiïíu
ngûúâi dên söëng
PowerPoint vïì thûåc traång
chó söë pH, COD, BOD.
Nhaâ möithûåc traång
quanh höì
nûúác höì Nghôa Tên vaâ
- Phên tñch thûåc traång
trûúâng nguöìn nûúác
Nghôa Tên. phên tñch aãnh hûúãng cuãa
àïí kïët luêån nguöìn nûúác
1
Höì Nghôa
nûúác ö nhiïîm (nïëu coá).
- Viïån Hoaá àïí
coá bõ ö nhiïîm khöng vaâ
Tên
phên tñch
hêåu quaã cuãa noá (nïëu
mêîu nûúác.
coá).
- Baáo caáo thûåc traång
nguöìn nûúác bùçng caãm
- Phoãng vêën
Tòm hiïíu quan vaâ baáo caáo caácngûúâi dên
thûåc traång chó söëH,
p COD, BOD, söëng gêìn Baâi Power
Point vïì thûåc
Nhaâ möi
nguöìn nûúác- Phên tñch thûåc traångSöng Tö Lõch.traån
g söng Tö Lõch vaâ
trûúâng 2
söng Tö
trïn àïí kïët luêån nguöìn- Viïån Hoaá àïí
phên tñch aãnh hûúãng cuãa ö
Lõch
nûúác coá bõ ö nhiïîm phên tñch
nhiïîm nïëu coá.
khöng vaâ hêåu quaã cuãa
mêîu nûúác.
noá (nïëu coá).
- PowerPoint thuyïët trònh
Tuyïn Tuyïn
Khöng vûát raác, khöngGV
xaã mön Mô cuãa nhoám.
truyïìn truyïìn vêån nûúác thaãi chûa qua xûãthuêåt
lñ tû vêën - Túâ rúi tuyïn truyïìn kïu
viïn àöång
xuöëng söng, höì.
thiïët kïë túâ rúi.
goåi baão vïå nguöìn nûúác vaâ
tiïët kiïåm nûúác

PHI KIM
- Tính chất chung của phi kim
- Một số phi kim điển hình
- Axit cacbonic và muối cacbonat

VẤN ĐỀ THỰC TIỄN
Ảnh hưởng của công nghiệp khai
khoáng đến môi trường sống

Nöåi dung vïì vêën àïì thûåc tiïîn naây àûúåc giaãng
daåy úã Tiïët 37
“Tòm hiïíu aãnh hûúãng cuãa cöng nghiïåp
khai khoaáng àïën möi trûúâng söëng”(Hoáa hoåc 9).
Baâi naây àûúåc chuáng töi daåy theo phûúng phaáp
nghiïn cûáu trûúâng húåp àiïín hònh, trong àoá HS àûúåc
hoåc tûâ möåt cêu chuyïån coá thêåt dûåa theo baâi viïët
“Baâi hoåc moã àöìng nuái Ashio” àïí minh chûáng cho
vêën àïì àang tòm hiïíu. HS seä thaão luêån sau khi àoåc
cêu chuyïån vúái caác nöåi dung: 1) AÃnh hûúãng cuãa
viïåc khai thaác moã àöìng àïën möi trûúâng; 2) YÁ kiïën
cuãa em vïì viïåc dûâng khai thaác moã àöìng duâ vêîn
coân khoaáng saãn?

Hònh 2. Möåt söë saãn phêím cuãa daåy hoåc dûå aán: Poster tuyïn truyïìn baão vïå nguöìn nûúác (traái) vaâ baáo caáo saãn phêím (phaãi)
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Ngoaâi caác vñ duå trïn, úã möîi chuã àïì chuáng töi àïìu
cöë
2.3.2. Àaánh giaá thöng qua saãn phêím dûå aán.Àêy
gùæng xêy dûång ñt nhêët möåt baâi hoåc tñch húåp àïí HS giaãi
laâ hònh thûác àaánh giaá phöí biïën aáp duång vúái caác baâi hoåc
quyïët caác vêën àïì cuãa thûåc tiïîn cuöåc söëng. Caác phûúng tñch húåp theo àõnh hûúáng phaát triïín nùng lûåc GQVÀ.
phaáp vaâ hònh thûác daåy hoåc àûúåc sûã duång rêët àa daång
Saãn phêím cuãa caác baâi hoåc naây àûúåc àaánh giaá theo 3
nhû nïu vaâ GQVÀ, thaão luêån nhoám, vêën àaáp... cuâng loaåi hònh khaác nhau: tûå àaánh giaá (thöng qua phiïëu hoãi
rêët nhiïìu kô thuêåt daåy hoåc nhû àöång naäo, tia chúáp, bïíHS), àaánh giaá chuyïn gia (GV àaánh giaá HS) vaâ àaánh
caá, maãnh gheáp...
giaá àöìng àùèng (HS àaánh giaá lêîn nhau). Àiïím cuãa saãn
2.3. Kiïím tra , àaánh giaá theo chûúng trònh nhaâ
phêím laâ àiïím trung bònh cöång cuãa 3 loaåi àiïím trïn.
trûúâng . Kiïím tra, àaánh giaá theo àõnh hûúáng phaát
2.3.3. Àaánh giaá thöng qua quan saát vaâ höì sú hoåc
triïín nùng lûåc, àùåc biïåt laâ nùng lûåc GQVÀ cêìn theo têåp. Khi quan saát, GV seä phaát hiïån ra àiïím maånh,
chuêín vaâ saãn phêím àêìu ra vúái saãn phêím khöng chó àiïím yïëu cuãa möîi HS àïí àõnh hûúáng cho caác em
laâ kiïën thûác, kô nùng maâ laâ khaã nùng vêån duång chuáng
trong quaá trònh hoåc têåp vaâ ghi nhêån nhûäng thaânh cöng
vaâ thaái àöå cêìn coá àïí thûåc hiïån nhiïåm vuå hoåc têåp [5].
cuãa HS (duâ laâ rêët nhoã). Àaánh giaá bùçng quan saát thûúâng
Do àoá, ngoaâi àaánh giaá àõnh kò bùçng baâi kiïím tra,àûúåc kïët húåp vúái àaánh giaá qua höì sú hoåc têåp. Vúái böå
chuáng töi coân àaánh giaá qua saãn phêím dûå aán (GV vaâmön Hoáa hoåc, höì sú hoåc têåp chñnh laâ hïå thöëng vúã thûåc
HS cuâng tham gia àaánh giaá), qua phiïëu hoãi, qua höì haânh, vúã baâi têåp maâ möîi HS lûu laåi.
sú hoåc têåp...
***
2.3.1. Àaánh giaá qua baâi kiïím tra viïët.Hònh thûác naây
Daåy hoåc theo àõnh hûúáng phaát triïín nùng lûåc, àùåc
thûúâng aáp duång trong àaánh giaá töíng kïët (kiïím tra hoåc biïåt laâ nùng lûåc GQVÀ laâ phuâ húåp vúái nhiïåm vuå vaâ muåc
kò), àaánh giaá àõnh kò (kiïím tra 1 tiïët), trong àoá, caác cêu tiïu chung cuãa GD-ÀT con ngûúâi. Chûúng trònh giaáo
hoãi vïì kiïën thûác, kô nùng vaâ theo àõnh hûúáng phaát triïín duåc mönHoáa hoåccêëp trung hoåc cú súã àûúåc xêy dûång
nùng lûåc àûúåc thiïët kïë vúái tó lïå húåp lñ, vûâa àaãm baão muåc
dûåa trïn tiïu chñ cung cêëp kiïën thûác cú baãn, nïìn taãng
tiïu kiïën thûác, vûâa giuáp caác em thïí hiïån caác nùng lûåc cho cêëp trung hoåc phöí thöng vaâ phuåc vuå cuöåc söëng
baãn thên, àùåc biïåt laâ nùng lûåc nhêån ra “vêën àïì” vaâ nùnghaâng ngaây cuãa HS nïn coá nhiïìu baâi daåy gùæn vúái thûåc
lûåcGQVÀ.Vñduå:Baâikiïím trakïëtthuácchuyïnàïì
“Khöng tiïîn cuöåc söëng. Àïí laâm töët muåc tiïu naây, Ban Giaám
khñ - Oxi”nhùçm àûa ra vêën àïì “Hiïån tûúång noáng lïn hiïåu nhaâ trûúâng cêìn taåo àiïìu kiïån, àöång cú àïí möîi GV
toaân cêìu” vúái hònh aãnh vaâ cêu hoãi nhû sauhònh
( 3):
àûúåc hoåc têåp vaâ saáng taåo khöng ngûâng.

1) Hònh aãnh con gêëu àûáng chúái vúái trïn taãng bùng
tan gúåi cho em vêën àïì gò vïì biïën àöíi khñ hêåu? Nïu
Taâi liïåu tham khaão
nguyïn nhên vaâ aãnh hûúãng cuãa noá àïën àúâi söëng
[1] Ngên haâng Thïë giúái (2013).
Baáo caáo xêy dûång lûåc
con ngûúâi.
lûúång lao àöång cho nïìn kinh tïë thõ trûúâng hiïån àaåi
2) Haäy àûa ra möåt giaãi phaáp cho vêën àïì trïnvaâ lêåp Viïåt Nam.
kïë hoaåch àïí thûåc hiïån.
[2] Bernd Meier - Nguyïîn Vùn Cûúâng (2014).Lñ luêån

Hònh 3. Chuá Gêëu vúái hiïån tûúång biïën àöíi khñ hêåu
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daåy hoåc hiïån àaåi
. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
[3] Böå GD-ÀT (2013).Dûå aán phaát triïín giaáo viïn
trung hoåc phöí thöng vaâ trung cêëp chuyïn nghiïåp.
Taâi
liïåu têåp huêën thñ àiïím phaát triïín chûúng trònh giaáo
duåc nhaâ trûúâng phöí thöng (lûu haânh nöåi böå).
[4] Böå GD-ÀT (2014).Cöng vùn söë 7102/BGDÀT
GDTrH vïì Hûúáng dêîn àaánh giaá hoåc sinh trung hoåc
cú súã theo mö hònh VNEN.
[5] Böå GD-ÀT (2014).Daåy hoåc vaâ kiïím tra, àaánh giaá
kïët quaã hoåc têåp theo àõnh hûúáng phaát triïín nùng lûåc
hoåc sinh. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.
[6] Böå GD-ÀT (2014).Daåy hoåc tñch húåp úã trûúâng trung
hoåc cú súã vaâ trung hoåc phöí thöng
. Taâi liïåu têåp huêën.
NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
[7] Lï Xuên Troång (töíng chuã biïn) - Nguyïîn Cûúng
(chuã biïn) - Àöî Têët Hiïín (2007).
Hoáa hoåc . 8NXB
Giaáo duåc.
[8] Lï Xuên Troång (töíng chuã biïn kiïm chuã biïn) Cao Thõ Thùång - Ngö Vùn Vuå (2007).
Hoáa hoåc. 9NXB
Giaáo duåc.
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