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Abstract: Experimental activities play an important role in the new general education curriculum,
which are conducted in parallel with teaching activities in schools. Well-organized experimental
activities will help to achieve educational goals such as knowledge formation, skills development
and life skills training for students. The article presents and analyzes results obtained from
implementation of experimental activities on climate change and effective use of energy in physics
education at Nguyen Du High School (Hai Duong).
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1. Mở đầu
Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ
thông mới là chú trọng vào bản chất, ý nghĩa vật lí của
các đối tượng, đề cao tính thực tiễn; tạo điều kiện để giáo
viên (GV) giúp học sinh (HS) phát triển tư duy khoa học,
khơi gợi sự yêu thích, say mê học tập, tăng cường khả
năng vận dụng tri thức vào thực tiễn [1]. Do vậy, khi
người học được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm
(HĐTN) sẽ kích thích hứng thú học tập, biết vận dụng
kiến thức vào giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng,
làm thay đổi thái độ, hành vi của người học.
Bản chất của HĐTN là hoạt động giáo dục và hoạt
động dạy học được tổ chức trong môi trường học tập trải
nghiệm nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng
lực cho HS [2]. Việc đưa HS vào các HĐTN gắn với bối
cảnh thực tiễn, người học sẽ nhìn nhận các vấn đề từ
nhiều góc độ và quan điểm khác nhau, tránh bị áp đặt và
có cơ hội đưa ra giải pháp sáng tạo mang dấu ấn cá nhân.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường trung học
phổ thông
Để tổ chức các HĐTN hiệu quả, GV cần: - Chú trọng
đến việc tạo hứng thú của người học. Nếu người học
hứng thú học tập sẽ hình thành động cơ học tập tích cực
khi giải quyết vấn đề. Vì vậy, GV cần lựa chọn, xây dựng
những vấn đề có tính thời sự và gần gũi với đời sống hàng
ngày của HS; - Khuyến khích HS đặt câu hỏi và thảo luận
về các câu hỏi. Những câu hỏi tốt sẽ giúp HS tìm hiểu
thông tin về vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá thông tin,
lựa chọn thông tin hữu ích, loại bỏ những thông tin không
phù hợp; - Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, thảo
luận để lựa chọn ý tưởng tốt. HS được dành thời gian để
xây dựng ý tưởng.
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Những trải nghiệm của người học, phản hồi thu được
từ hoạt động học tập là cơ sở để điều chỉnh, thay đổi hoạt
động giảng dạy của GV. Theo chúng tôi, có thể tổ chức
các HĐTN gắn với bối cảnh thực tiễn trong quá trình dạy
học theo quy trình gồm các pha tương ứng sau:
Pha 1. Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, dẫn đến ý
tưởng về chủ đề tổ chức HĐTN.
Pha 2. Vấn đề cần giải quyết: Thông qua câu hỏi khái quát,
GV hướng HS khái quát hóa thành vấn đề cần giải quyết.
Pha 3. Giải pháp: GV định hướng cho HS xây dựng
các tiểu chủ đề. Mỗi tiểu chủ đề sẽ dẫn đến một nhiệm
vụ (với một sản phẩm tương ứng). Sau đó, HS sử dụng
bảng biểu để phân công nhiệm vụ cho các thành viên
trong nhóm.
Pha 4. Thực hiện giải pháp: HS thu thập thông tin,
xử lí và tổng hợp thông tin. Việc thu thập thông tin từ các
nguồn đa dạng đòi hỏi HS phải đánh giá, lựa chọn thông
tin có giá trị.
Sản phẩm của HĐTN có thể trưng bày được, là một
bài trình bày, mô hình, thí nghiệm hoặc một áp phích,...
Sản phẩm đó phải mang tính sáng tạo của HS khi giải
quyết vấn đề đặt ra.
Trong dạy học, có nhiều hình thức tổ chức HĐTN,
nhưng thường là: - HĐTN mang tính khám phá: đi thực
địa, thực tế, tham quan; - HĐTN mang tính trình diễn: tổ
chức các diễn đàn, giao lưu, sân khấu hóa; - HĐTN có
tính cống hiến: thực hành lao động tại trường, hoạt động
xã hội, hoạt động tình nguyện.
Trong dạy học Vật lí, hình thức HĐTN mang tính
khám phá thường được sử dụng.
2.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật
lí ở trường trung học phổ thông
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Vật lí là môn học có nhiều cơ hội tổ chức các HĐTN
cho HS thông qua các vấn đề mang tính toàn cầu hoặc
các vấn đề của địa phương như: bảo vệ môi trường; sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; an toàn giao
thông; phòng chống biến đổi khí hậu; năng lượng tái tạo,
hiệu ứng nhà kính,... Với những vấn đề về biến đổi khí
hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, GV có
thể hướng dẫn HS thực hiện các nghiên cứu về: - Bão từ:
Tác hại và các biện pháp phòng tránh bão từ; - Biện pháp
sử dụng một cách hợp lí các thiết bị điện/điện tử trong
gia đình: lò vi sóng, điện thoại di động, tivi, động cơ
điện,...; - Tiết kiệm điện năng trong sử dụng điện; - Các
tác hại do các nhà máy thủy điện, nhiệt điện đối với môi
trường; - Các biện pháp giảm hao phí trong truyền tải
điện năng; - Các biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của
hệ thống; - Truyền tải điện với cảnh quan và sức khỏe
con người; - Tác hại của hiệu ứng nhà kính nhân tạo;
- Khai thác các nguồn năng lượng sạch.
Thông qua HĐTN với các nội dung trên, HS có thể
tìm hiểu những ứng dụng của Vật lí trong kĩ thuật và đời
sống; thiết kế, chế tạo và sử dụng dụng cụ thí nghiệm vật
lí; chế tạo các mô hình,... Để lựa chọn nội dung tổ chức
HĐTN phù hợp, GV cần chú trọng đến các mặt như: cảm
xúc, động cơ và ý chí của người học.
Như vậy, có thể xuất phát từ thực tiễn, hoặc các vấn đề
trên các phương tiện thông tin đại chúng, GV xây dựng
tình huống, khuyến khích HS đề xuất ý tưởng. Nếu GV là
người đề xuất ý tưởng, cần trình bày ý tưởng sao cho thu
hút được sự quan tâm, chú ý và hứng thú học tập của HS.
2.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi
khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”
trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông
Quá trình tổ chức HĐTN chủ đề “Biến đổi khí hậu
và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” được thực
hiện trên 2 lớp, với 80 HS lớp 10 ở 2 trường: Trung học
phổ thông Hồng Quang và Trung học phổ thông Nguyễn
Du - tỉnh Hải Dương vào tháng 03/2016.
2.3.1. Tổ chức hoạt động trải nghiệm
Mục tiêu dạy học chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” là: Thông qua các
HĐTN, HS nêu được thế nào là biến đổi khí hậu; Chỉ ra
được những hoạt động sản xuất và phương tiện sử dụng
hàng ngày, góp phần gây ra biến đổi khí hậu; Nêu những
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với môi trường và đề
xuất được các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu hậu quả
do biến đổi khí hậu gây ra. Qua quá trình thực hiện và
trao đổi các sản phẩm sẽ hình thành nên trách nhiệm của
người học đối với việc ngăn chặn sự gia tăng của biến
đổi khí hậu, từ đó có cách ứng xử và việc làm thiết thực
nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường.
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Pha 1. Xuất phát từ bối cảnh thực tiễn của cuộc sống:
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị
ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu do có bờ biển
dài. Nếu nước biển dâng 1 mét, 40% diện tích Đồng bằng
sông Cửu Long, 10% diện tích Đồng bằng sông Hồng sẽ
bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến 20-30 triệu người dân.
Từ đó, dẫn đến ý tưởng tổ chức HĐTN với chủ đề: Biến
đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Pha 2. Vấn đề cần giải quyết: Từ thực trạng biến đổi
khí hậu và sử dụng năng lượng, thông qua câu hỏi khái
quát, GV hướng HS khái quát hóa thành vấn đề: Biến đổi
khí hậu là gì? Những ảnh hưởng của nó đến đời sống như
thế nào? Làm thế nào để giảm thiểu những ảnh hưởng do
biến đổi khí hậu gây nên?
Pha 3. Giải pháp: GV định hướng cho HS xây dựng
các tiểu chủ đề, mỗi tiểu chủ đề sẽ dẫn đến một nhiệm vụ
(với một sản phẩm tương ứng). Sau đó, HS sử dụng bảng
biểu để phân công nhiệm vụ cho những thành viên trong
nhóm mình.
Pha 4. Thực hiện giải pháp: HS thu thập, xử lí và tổng
hợp thông tin. Việc thu thập thông tin từ các nguồn đa
dạng, đòi hỏi HS phải đánh giá, lựa chọn thông tin có giá
trị. Trong pha này, HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các
hoạt động:
Hoạt động 1: Tham quan thực tế (1 ngày) để trả lời
các câu hỏi:
- Biến đổi khí hậu là
gì và nó ảnh hưởng như
thế nào đến đời sống con
người? Hãy nêu một số
giải pháp ứng phó với
biến đổi khí hậu.
- Tại sao phải sử
dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả? Thế
nào là “năng lượng
sạch”? Nêu một số
nguồn “năng lượng
sạch” mà em biết.
Hoạt động tham
quan diễn ra ở 2 địa
điểm: - Trung tâm giới
thiệu năng lượng sạch
Panasonic Risupia, tại
tòa nhà Sunrise D11,
phố Trần Thái Tông,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
(hình 1); - Nhà máy
nhiệt điện Phả Lại (Chí
Linh, Hải Dương).
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Hoạt động 2: Lập sơ đồ tư duy (xem hình 2). HS vận
dụng tổng hợp kiến thức từ các môn học và khai thác
thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng
Internet,... để tìm hiểu khái niệm về biến đổi khí hậu, chỉ
ra những nguyên nhân, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lập sơ
đồ tư duy.

“Giờ Trái Đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên
nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố
Sydney với sự tham gia của 2.2 triệu người.”

Năm 2009, lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào chiến dịch
Giờ Trái Đất, tiết kiệm được 140 000 kWh
Năm 2010, tiết kiệm được 500 000 kWh
Năm 2011, tiết kiệm được 400 000 kWh
Năm 2012, tiết kiệm được 546 000 kWh
Năm 2013, tiết kiệm được 401 000 kWh
Năm 2014, tiết kiệm được 431 000 kWh
Năm 2015, tiết kiệm được 520 000 kWh
Năm 2016, tiết kiệm được 451 000 kWh

Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 sẽ diễn ra từ 20h30- 21h30,
ngày 25 tháng 3 năm 2017

Hình 2. Các nhóm HS vẽ sơ đồ tư duy
Hoạt động 3: Tham gia nghiên cứu khoa học. Từ trải
nghiệm thực tế và kiến thức trong bài học, các nhóm đã
đưa ý tưởng và tham gia cuộc thi “Khoa học kĩ thuật
dành cho HS trung học” và “Vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết tình huống thực tiễn” với 2 đề tài tiêu
biểu (01 đạt giải nhì cấp tỉnh và 01 đạt giải khuyến khích
cấp Bộ), đó là: - Xử lí và tận dụng nguồn rơm rạ sau thu
hoạch. Trong đề tài này, HS đưa ra giải pháp tận dụng
nguồn rơm rạ sau thu hoạch để nghiên cứu, chiết rút
xenlulozơ từ rơm rạ, sản xuất mặt nạ giấy nhằm tạo ra
sản phẩm có ích từ những phế phẩm nông nghiệp, góp
phần ứng phó với biến đổi khí hậu; - Xử lí ô nhiễm nước
mặt bằng thực vật thủy sinh tại sông Bạch Đằng - TP.
Hải Dương.
Trên cơ sở phân tích mẫu nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng
đến môi trường sống, tác động đến biến đổi khí hậu, HS
đã đưa ra phương án xử lí ô nhiễm bằng tác động lí, hóa
và thực vật thủy sinh.
Hoạt động 4: Báo cáo sản phẩm.
Mỗi lớp được chia làm 4 nhóm, các nhóm báo cáo
sản phẩm đã nghiên cứu, đồng thời thuyết trình sản phẩm
của nhóm, đưa ra ý tưởng sử dụng nguồn năng lượng
sạch và thiết kế tờ tuyên truyền hưởng ứng sự kiện “Giờ
Trái Đất” do tỉnh đoàn phát động (xem hình 3).
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Hình 3. Thiết kế tờ tuyên truyền hưởng ứng sự kiện
“Giờ Trái đất”
2.3.2. Đánh giá kết quả thu được
Kết quả của HĐTN chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” ở trên gồm: 10 tập
san, 10 bài báo cáo về vấn đề biến đổi khí hậu, 2 bài nghiên
cứu khoa học tham gia cuộc thi “Khoa học kĩ thuật dành
cho HS trung học” và “Vận dụng kiến thức liên môn để
giải quyết tình huống thực tiễn” đạt giải cấp Bộ, 2 áp phích
tuyên truyền hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất”.
Phân tích sản phẩm của HS cho thấy, các em đã tích
cực vận dụng kiến thức môn học vào giải quyết các vấn
đề thực tiễn một cách sáng tạo và HĐTN đã đạt được
mục tiêu đề ra: - Về kiến thức: HS có kiến thức cơ bản về
biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu từ các môn
học và qua tìm hiểu thực tế, đưa ra được một số ý tưởng
và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; - Về kĩ năng:
Phát triển các kĩ năng khai thác và thu thập thông tin,
quan sát, thực nghiệm, tính toán, thuyết trình và kĩ năng
hợp tác. Đặc biệt, năng lực giải quyết vấn đề được thể
hiện rõ thông qua các HĐTN. Cụ thể, HS biết cách thu
thập, tìm hiểu thông tin từ quan sát thực tế về ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu đến nền KT-XH, tài nguyên thiên
nhiên của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hải Dương nói
riêng; - Về thái độ: HS đã có ý thức về các vấn đề ứng
phó với biến đổi khí hậu. Từ việc nhận thức đúng đắn,
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HS đã trở thành một tuyên truyền viên tham gia tích cực
vào hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó, HS
bước đầu hình thành động cơ nghiên cứu khoa học.
HS được trải nghiệm trong cuộc sống thông qua tìm
hiểu thực tế và khai thác thông tin trên các kênh đa
phương tiện để xây dựng các ấn phẩm, tập san, tờ rơi;
qua đó HS ý thức được trách nhiệm với vấn đề bảo vệ
môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi
khí hậu. Sau khi thực hiện HĐTN, HS hiểu rõ hơn về
hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Đất”.
Việc tổ chức các HĐTN gắn với bối cảnh thực tiễn
trong dạy học đã tạo cơ hội cho người học phát triển năng
lực. Bởi thông qua các HĐTN đó, người học lĩnh hội
được các kiến thức, kĩ năng, đặc biệt là say mê học tập.
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của các
HĐTN ở trường trung học phổ thông. Với mục đích bồi
dưỡng năng lực cho HS, việc tổ chức các HĐTN gắn với
bối cảnh thực tiễn nhằm tạo hứng thú, động cơ giải quyết
vấn đề là rất cần thiết. HĐTN góp phần đổi mới nội dung
và phương pháp dạy học ở trường phổ thông, đáp ứng
được yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT
hiện nay.
Tuy nhiên, để tổ chức HĐTN hiệu quả, các trường
cần quan tâm xây dựng kế hoạch dạy học các môn học
cho phù hợp, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề
dạy học, tạo không gian và thời gian cho HS tham gia
HĐTN.
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