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Abstract: Training high-quality human resources that meet the requirements of sustainable
development is required for the Education in the Lao People's Democratic Republic. Of which
Chemistry plays an important role in environmental protection education. Although, the integration
of environmental education into Chemistry curriculum at high school has gained achievement, the
integrated teaching of environment education has still remained inadequacies. This article proposes
some contents of environmental education to integrate into the chemistry teaching program of the
Lao People's Democratic Republic with aim to obtain objective of education for the sustainable
development.
Keywords: Environmental education, Chemistry, high school, Lao People's Democratic Republic.
Nước CHDCND Lào thực hiện nguyên tắc dạy học
1. Mở đầu
tích
hợp và phân hóa trong dạy học ở THPT nhằm đáp
Giáo dục phổ thông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
ứng
nhu cầu đa dạng của người học, tạo điều kiện cho
dân (CHDCND) Lào hướng đến sự phát triển bền vững,
nghĩa là phát triển kinh tế trong sự hài hòa với xã hội và các nhà trường được thực hiện một cách linh hoạt, gắn
môi trường trong lành [1; tr 4]. Đảng và chính phủ nước với thực tiễn địa phương. Trong một năm học, số tuần
CHDCND Lào luôn quan tâm đến phát triển giáo dục [2; học theo quy định chung là 32-34 tuần. Thời gian dạy
tr 7]. Trong chương trình giáo dục trung học phổ thông học các môn trong mỗi buổi không quá 5 tiết, thời lượng
(THPT), Hóa học là môn học vừa lí thuyết vừa thực mỗi tiết quy định là 45 phút, mỗi tuần có 2 tiết hoạt động
nghiệm, có vai trò to lớn trong việc giáo dục bảo vệ môi giáo dục tập thể dành cho sinh hoạt lớp, sinh hoạt toàn
trường. Bài viết giới thiệu những nội dung Hóa học trong trường. Tiết hoạt động tập thể có thể tổ chức ở trong hoặc
chương trình môn Hóa học ở THPT nước CHDCND Lào, ngoài phòng học, trong hoặc ngoài trường. Mỗi tháng có
làm rõ nội dung dạy học tích hợp giáo dục môi trường ở 4 tiết, tương đương với 1 buổi dành cho hoạt động giáo
môn Hóa học và tính cấp thiết của việc dạy học tích hợp
dục ngoài giờ lên lớp. Thời lượng và thời điểm nghỉ hè,
giáo dục môi trường ở nước CHDCND Lào.
nghỉ lễ, nghỉ giữa kì và cuối kì theo quy định chung của
2. Nội dung nghiên cứu
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Dưới đây là những kế
2.1. Nghiên cứu nội dung và kế hoạch dạy học môn hoạch chung về dạy học các môn ở THPT nước
Hóa học ở trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân CHDCND Lào trên toàn quốc (xem bảng 1).
chủ nhân dân Lào
Bảng 1. Kế hoạch dạy học cấp THPT nước CHDCND Lào
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Môn học và hoạt động
Tiếng Lào và Ngữ văn
Toán
Vật lí
Hóa học
Sinh học
Lịnh sử
Địa lí
Giáo dục công dân
Công nghệ thông tin và truyền thông

Tuần
4
4
2
2
2
2
2
2
1

Lớp 10
Học kì
136
236
68
68
68
68
68
34
34
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Tuần
4
4
2
2
2
2
2
2
1

Lớp 11
Học kì
136
236
68
68
68
68
68
34
34

Tuần
4
4
3
2
2
2
2
2
2

Lớp 12
Học kì
136
136
102
68
68
68
68
68
68
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Thể dục
Tiếng nước ngoài 1 (Anh)
Cơ sở nghề nghiệp
Nghệ thuật
Tiếng nước ngoài 2
Hoạt động tập thể
Tổng
Hoạt động ngoại khóa
Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục an ninh và quốc phòng

2
3
2
2
1
2
32

40 tiết/học kì

Chương trình dạy học Hóa học cấp THPT kéo dài 3
năm từ lớp 10-12. Trong quá trình dạy học, môn Hóa học
đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu
giáo dục ở trường phổ thông, đặc biệt là hình thành và
phát triển kĩ năng và một số năng lực cho học sinh (HS).
Mục tiêu của chương trình dạy học Hóa học ở THPT
nước CHDCND Lào:
- Về kiến thức: + Nắm được lí thuyết, nguyên tắc, các
định luật Hóa học; + Hiểu biết mối liên hệ giữa sự phát
triển của khoa học và công nghệ trong cuộc sống hàng
ngày; + Có kiến thức cơ bản để sử dụng vào quá trình
học tập ở các trường cao đẳng, đại học và dạy nghề; + Có
thể vận dụng kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày.
- Về kĩ năng: + Phát triển kĩ năng trong việc vận dụng
TT

Nội dung các chương

1

Chương 1: Kiến thức cơ bản
về hóa học

2

Chương 2: Chất và các
chuyển hóa của các chất

3

Chương 3: Cấu trúc nguyên
tử

4

Chương 4: Sự liên hệ của
khối lượng của các chất

5

Chương 5: Công thức hóa
học và phương trình hóa học

68
102
68
68
34
68
1.088

2
68
3
102
2
68
2
68
1
34
2
68
32
1.088
4 tiết/tháng
3 tiết/tháng
47 tiết/học kì

2
3
0
0
2
2
32

68
68
0
0
68
68
1.088

33 Tiết/học kì

kiến thức một cách sáng tạo, tiến hành các thí nghiệm
hóa học; + Có thể giải các bài tập hóa học một cách chính
xác và phù hợp; + Biết vận dụng kiến thức hóa học vào
đời sống hàng ngày.
- Về thái độ: + Biết quan sát và phân tích các sự vật,
hiện tượng dưới góc nhìn khoa học; + Có sự say mê
nghiên cứu khoa học và tài nguyên thiên nhiên; + Quan
tâm tới các vấn đề về môi trường và an toàn hóa học.
Nội dung chương trình môn Hóa học ở THPT nước
CHDCND Lào:
- Nội dung chương trình môn Hóa học ở lớp 10 được
dạy học trên toàn quốc, gồm 6 chương, 20 bài và 2
tiết/tuần x 34 tuần = 68 tiết.

Nội dung bài học
Bài 1: Ý nghĩa của Hóa học
Bài 2: Phân loại các chất trong ngành Hóa học
Bài 3: Đơn vị đo lường trong Hóa học
Bài 1: Chất và tính chất hóa học của các chất
Bài 2: Đơn chất
Bài 3: Hợp chất
Bài 4: Tách chất
Bài 5: Sự biến đổi của hệ thống năng lượng
Bài 1: Mẫu nguyên tử của John Dalton
Bài 2: Mẫu nguyên tử của Ernest Rutherford và Thomson
Bài 3: Mẫu nguyên tử của Rutherford
Bài 4: Mẫu nguyên tử của Bo
Bài 5: Năng lượng ion hóa
Bài 6: Sự sắp xếp electron trong nguyên tử.
Bài 7: Các định luật trong Hóa học
Bài 1: Tỉ khối của phân tử trong hợp chất
Bài 2: Phân tử khối
Bài 3: Kích thước nguyên tử
Bài 4: Nguyên tử khối
Bài 5: Mol
Bài 1: Công thức hóa học
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Chương 6: Chất khí, chất
lỏng, chất rắn và sự biến đổi
khí hậu

Bài 2: Phương trình và cân bằng phương trình hóa học
Bài 3: Cách tính theo phương trình hóa học và hiệu suất phần trăm
Bài 4: Phản ứng tỏa nhiệt
Bài 1: Chất khí và sự biến đổi khí hậu
Bài 2: Chất lỏng
Bài 3: Chất rắn

- Nội dung chương trình môn Hóa học ở lớp 11 được
dạy học trên toàn quốc có 5 chương, 33 bài và 2 tiết/tuần
x 34 tuần = 68 tiết.
TT

- Nội dung chương trình môn Hóa học lớp 12 được
dạy học trên toàn quốc, gồm 7 chương, 39 bài và 2
tiết/tuần x 34 tuần = 68 tiết.

Nội dung các chương

Nội dung bài học

Chương 1: Bảng tuần hoàn
các nguyên tố hóa học

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của định luật tuần hoàn và cách sắp xếp nguyên tố
hóa học
Bài 2: Sắp xếp nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Bài 3: Tính chất của nguyên tố theo nhóm
Bài 4: Tính chất tuần hoàn các nguyên tố
Bài 5: Tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo
Bài 6: Phản ứng đơn chất
Bài 7: Nhóm Halogen
Bài 8: Sự biến đổi các nguyên tố trong Bảng tuần hoàn
Bài 9: Chất phóng xạ, nguyên tố hóa học trong sinh vật và trong môi trường

2

Chương 2: Liên kết hóa học

Bài 1: Lực hấp thụ của phân tử
Bài 2: Liên kết cộng hóa trị
Bài 3: Cấu trúc phân tử cộng hóa trị
Bài 4: Lực hấp thụ giữa phân tử cộng hóa trị
Bài 5: Phản ứng cộng hóa trị và cấu trúc của các chất kết tủa
Bài 6: Liên kết ion
Bài 7: Hợp chất ion
Bài 8: Phương trình ion
Bài 9: Liên kết kim loại
Bài 10: Liên kết của Halogen

3

Chương 3: Hợp chất của
cacbon

Bài 1: Hợp chất hiđrocacbon
Bài 2: Phân loại của hợp chất hidrocacbon
Bài 3: Hợp chất hiđrocacbon có nhóm chức

Chương 4: Phân tử hữu cơ

Bài 1: Este-lipit
Bài 2: Protein
Bài 3: Cacbohiđrat
Bài 4: Axit nucleic

Chương 5: Nhiên liệu hóa
thạch và sản phẩm sản xuất

Bài 1: Than đá
Bài 2: Dầu mỏ
Bài 3: Polime
Bài 4: Plastic
Bài 5: Cao su
Bài 6: Tơ sợi
Bài 7: Ô nhiễm gây ra từ sản xuất và sử dụng sản phẩm

1

4

5
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Nội dung các chương

1

Chương 1: Tốc độ phản ứng
hóa học

2

Chương 2: Dung dịch và nồng
độ

3

Chương 3: Cân bằng hóa học

4

Chương 4: Axit - Bazơ

5

Chương 5: Điện hóa học và
dòng điện

6

Chương 6: Hóa thực phẩm

7

Chương 7: Hóa học công
nghiệp

Nội dung bài học
Bài 1: Ý nghĩa, tốc độ xảy ra phản ứng hóa học
Bài 2: Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học
Bài 3: Năng lượng và sự chuyển hóa của phản ứng hóa học
Bài 4: Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
Bài 1: Nồng độ của dung dịch
Bài 2: Dung dịch và cách pha chế
2.1. Dung dịch và cách pha chế
2.2. Pha chế bằng cách tăng nồng độ
2.3. Pha chế bằng cách giảm nồng độ
Bài 1: Phản ứng thuận nghịch
Bài 2: Cân bằng hóa học
Bài 3: Hằng số cân bằng
Bài 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học của các nồng độ,
áp suất, nhiệt độ
Bài 5: Định luật Lơ sa-tơ-li-ê
Bài 1: Chất điện li
Bài 2: Chất tan axit - bazơ
Bài 3: Thuyết axit - bazơ
Bài 4: Axit - bazơ liên hợp
Bài 5: Sự điện li của axit - bazơ
Bài 6: Sự điện li của nước
Bài 7: Sự biến đổi nồng độ Ion H+
Bài 8: pH và pOH chất chỉ thị màu của axit - bazơ
Bài 9: Axit - bazơ trong món ăn hàng ngày
Bài 10: Phản ứng axit - bazơ
Bài 11: Chuẩn độ axit - bazơ
Bài 12: Dung dịch muối
Bài 1: Phản ứng điện hóa và sự trao đổi electron
Bài 2: Cân bằng phương trình oxi hóa - khử
Bài 3: Pin điện hóa
Bài 4: Lợi ích của pin Galvanic
Bài5: Sự ăn mòn của kim loại và chống ăn mòn kim loại (bằng phương pháp bề mặt
và phương pháp điện li)
Bài 6: Sự hình thành và phát triển của công nghệ về pin điện hóa
Bài 1: Các chất hóa học có trộn lẫn trong thực phẩm và sản phẩm chứa trong thức ăn
Bài 2: Lợi ích, tác hại và chống lại chất độc trong thức ăn
Bài 1: Công nghiệp mỏ
Bài 2: Công nghiệp xi măng
Bài 3: Công nghiệp gốm
Bài 4: Công nghiệp thủy tinh
Bài 5: Công nghiệp nhuộm vải
Bài 6: Công nghiệp xà phòng và nước hoa
Bài 7: Công nghiệp phân bón hóa học
Bài 8: Vấn đề gây ra ô nhiễm từ công nghiệp với môi trường

Phương pháp và phương tiện dạy học:
- Phương pháp dạy học: Chương trình hóa học ở
THPT nước CHDCND Lào quy định các phương pháp

dạy học tích cực có thể dùng đa dạng, phối hợp với nhau
nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học hóa học.
- Phương tiện dạy - học: + Các phương tiện, kĩ thuật dạy

295

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 292-296

học như: máy tính, băng video, máy chiếu, internet; bảng
tuần hoàn các nguyên tố hóa học, mô hình mẫu nguyên tử;
dụng cụ, hóa chất thí nghiệm, phòng thí nghiệm;…
- Kiểm tra và đánh giá kết quả: Trong chương trình hóa
học cấp THPT nước CHDCND Lào, các bài kiểm tra và
đánh giá có chức năng xác nhận thành tích học tập, phát hiện
những lệch lạc của HS, điều chỉnh quá trình dạy học của
giáo viên và có chức năng dự báo. Kiểm tra và đánh giá cần
đảm bảo tính khách quan, công bằng, vì sự phát triển của
HS. Các công cụ và hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy
học Hóa học ở THPT thường được áp dụng như sau:
1) Bảng kiểm quan sát hành vi của HS (sự tích cực,
tìm tòi, sự quan tâm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau), sự hợp
tác, thống nhất trong quá trình làm thí nghiệm thực hành.
2) Bảng hỏi HS (sự đúng đắn trong việc giải quyết
vấn đề, vận dụng vào cuộc sống hàng ngày).
3) Bài kiểm tra viết, kiểm tra lí thuyết, cách giải bài
tập, làm bài thi.
4) Kiểm tra vấn đáp trên lớp, chữa bài tập về nhà,
bài báo cáo.
5) Kiểm tra qua sản phẩm các bài tập dự án học tập.
Tuy nhiên, hiện nay ở Lào, các bài kiểm tra viết là
hình thức và công cụ kiểm tra, đánh giá chủ yếu.
2.2. Nội dung giáo dục môi trường trong chương trình
môn Hóa học ở trung học phổ thông nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào
Ở cấp THPT, giáo dục bảo vệ môi trường được coi là
nội dung chính, có hệ thống, có chất lượng và hiệu quả.
Cách thức đưa giáo dục môi trường vào chương trình phổ
thông và phương thức đào tạo có thể mềm dẻo. Giáo viên
cần giúp HS tự chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, có ý thức độ
bảo vệ thiên nhiên.
Môn Hóa học có một số nội dung liên quan đến giáo
dục môi trường, phần lớn đề cập đến ý thức của HS trong
việc xử lí môi trường. Một số nội dung về giáo dục môi
trường trong chương trình môn Hóa học ở THPT như sau:
- Trong chương trình môn Hóa học ở lớp 10: Chương
2: Bài 1: Chất và tính chất hóa học của các chất; Bài 5:
Sự biến đổi của hệ thống năng lượng; Chương 6: Bài 1:
Chất khí và sự biến đổi khí hậu.
- Trong chương trình môn Hóa học ở lớp 11: Chương
5: Bài 1: Than đá; Bài 2: Dầu mỏ; Bài 7: Ô nhiễm gây ra
từ sản xuất và sử dụng sản phẩm.
- Trong chương trình môn Hóa học ở lớp 12: Chương
4: Bài 9: Axit - bazơ trong món ăn hàng ngày. Chương 6:
Bài 1: Các chất hóa học có trộn lẫn trong thực phẩm và
sản phẩm chứa trong thức ăn; Bài 2: Lợi ích, tác hại và
chống lại chất độc trong thức ăn. Chương 7: Bài 8: Vấn
đề gây ra ô nhiễm từ công nghiệp với môi trường.

Ngoài các nội dung dạy học trên lớp, nhà trường cũng
tổ chức giáo dục môi trường thông qua các hoạt động
ngoại khóa. Giáo dục ngoại khóa có ưu điểm là sinh
động, dễ gắn liền với thực tế, vừa cung cấp được kiến
thức, rèn luyện kĩ năng, vừa có tác dụng rèn luyện phẩm
chất, thái độ. Tuy nhiên, hoạt động ngoại khóa có khó
khăn là không liên tục, không hệ thống và bị động với
nhiều yếu tố bên ngoài.
3. Kết luận
Để có thể phát triển giáo dục bền vững, nước
CHDCND Lào cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Trong đó,
giáo dục THPT nói chung và môn Hóa học nói riêng có
vài trò quan trọng trong giáo dục môi trường cho thế hệ
trẻ của Lào. Chương trình Hóa học ở THPT nước
CHDCND Lào đã có một số nội dung về giáo dục bảo vệ
môi trường. Phần giáo dục bảo vệ môi trường được tách
riêng thành một số bài trong chương trình hóa học lớp
10, 11 và 12. Tuy nhiên, ngoài một số bài học đã đề cập,
chương trình chưa quy định việc tích hợp giáo dục môi
trường trong các bài học về chất. Do đó, việc nghiên cứu
tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Hóa
học ở trường THPT nước CHDCND Lào là rất cần thiết.
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