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TRONG DẠY SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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Abstract: This article refers to the concept of experiential activities, physical capacity and the
reality of organizing experiential activities in teaching biology about human body to students in
secondary schools by using the result of the survey. On the basis of this result, we propose 4 groups
of solutions, including management agencies; teachers; infrastructure as well as works of
instruction and reference; social environment all of which make a contribution to enhance the
quality of holding experiential activities for students in secondary schools.
Keywords: Experience, capacity, physical capability, organization experience activity.
1. Mở đầu
Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã
khẳng định: Bộ môn Sinh học cũng như bộ môn Giáo
dục thể chất góp phần hình thành các phẩm chất và năng
lực chung cho học sinh (HS) thông qua việc trang bị kiến
thức về sức khoẻ, quản lí sức khỏe và rèn luyện, giáo dục
thể chất giúp các em hình thành và phát triển năng lực
thể chất (NLTC), văn hoá thể chất, ý thức trách nhiệm
đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng;
biết thường xuyên tập luyện và phát triển năng khiếu thể
thao phù hợp với bản thân; biết thích ứng với các điều
kiện sống, lạc quan và chia sẻ với mọi người; có cuộc
sống khoẻ mạnh về thể lực và tinh thần [1]. Tuy nhiên,
trên thực tế hiện nay, việc phát triển NLTC cho HS ở các
nhà trường trung học cơ sở (THCS) còn nhiều bất cập.
Vì vậy, việc điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất
những giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của việc
tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN) nhằm phát triển
NLTC cho HS trong dạy học Sinh học cơ thể người
(SHCTN) cấp THCS là việc làm cần thiết trong bối cảnh
hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Hoạt động trải nghiệm
Theo Nguyễn Văn Bảy (2015): HĐTN là hoạt động
diễn ra theo một quá trình xã hội bao gồm và liên hệ biện
chứng giữa hoạt động dạy trải nghiệm (tổ chức, điều khiển
các HĐTN của người học) với hoạt động học trải nghiệm
(thông qua làm, thử nghiệm và suy ngẫm để rút ra kinh
nghiệm). Qua đó có thể khẳng định, hệ thống và chiếm
lĩnh những tri thức mới đáp ứng mục tiêu dạy học [2].
Trần Thị Gái (2017): HĐTN có thể định nghĩa là
hành động trong đó chủ thể được tham gia trực tiếp một
sự kiện hoặc tương tác trực tiếp với các đối tượng nào đó,
qua đó hình thành được kiến thức, kĩ năng, xúc cảm về
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sự kiện, đối tượng đó. HĐTN trong dạy học là HS thực
hiện các nhiệm vụ học tập với sự tham gia trực tiếp, tích
cực hoặc tương tác trực tiếp với đối tượng học tập nhằm
hình thành kiến thức, kĩ năng, năng lực và xúc cảm với
đối tượng học tập [3].
Qua hai định nghĩa trên có thể thấy HĐTN có 2 nhóm
dấu hiệu cốt lõi: Chỉ một quá trình học bằng trải nghiệm
theo logic hoạt động nhận thức và kết quả đầu ra của quá
trình đó là kiến thức, kĩ năng, thái độ được bộc lộ tích
hợp trong sản phẩm nhận thức.
Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất khái
niệm HĐTN như sau: HĐTN là hoạt động mà người dạy
tổ chức, điều khiển, hỗ trợ quá trình nhận thức của người
học bằng cách đưa họ thực hiện các hoạt động tác động
tương tác với đối tượng học tập để chiếm lĩnh tri thức,
hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực chung và
năng lực đặc thù.
2.1.2. Khái niệm về năng lực thể chất
Theo các tác giả Philin V.P. (1990): “NLTC là khả
năng hoạt động cơ bắp lớn, được xác định bởi nhiều yếu
tố bên trong và biểu hiện ra bên ngoài của cơ thể” [4; tr
112]; Nguyễn Ngọc Cừ (2001): “NLTC là khả năng hoạt
động thể chất (thể lực) của con người trong các hoạt động
sống như học tập, lao động và hoạt động TDTT, nói cách
khác NLTC chính là tình trạng sức khỏe và khả năng hoàn
thành các hoạt động của con người trong cuộc sống” [5];
Nguyễn Toản (2004) cho rằng: “NLTC bao gồm thể chất,
khả năng chức năng, khả năng thích ứng” [6; tr 8]; Theo
Đồng Lan Hương (2015): “NLTC bao gồm các yếu tố là
Thể hình và các tố chất thể lực” [7].
Ở góc độ giáo dục, gắn với quá trình dạy học SHCTN
với quá trình giáo dục và phát triển NLTC cho HS, chúng
tôi cho rằng: “NLTC là khả năng vận dụng tri thức
SHCNT để giải thích các hiện tượng, biện pháp, quy tắc
vệ sinh bảo vệ sức khỏe từ đó rèn luyện sức khỏe thể chất
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và tinh thần thể hiện qua việc sống thích ứng và hài hòa
Bảng 2. Kết quả điều tra nhận thức của GV
với môi trường, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực và
về vai trò của việc rèn luyện NLTC cho HS
nâng cao sức khỏe tinh thần”.
Đồng Không
2.2. Kết quả điều tra
ý
đồng ý
TT Việc rèn luyện NLTC cho HS là để:
Chúng tôi tiến hành phát phiếu điều tra tới giáo viên
(%)
(%)
(GV) tại các trường THCS trên địa bàn TP. Hà Nội, tỉnh
HS có kiến thức cơ bản, tối thiểu để tự
Hải Dương, tỉnh Phú Thọ từ tháng 6-9/2017. Trong quá
1
6,4
phòng bệnh cho mình, gia đình và 93,6
cộng đồng.
trình khảo sát, tổng số phiếu phát ra 265 phiếu, thu về
246 phiếu; trong số phiếu thu về có 218 phiếu là đủ cơ sở
Làm thay đổi ở HS về cách nghĩ và
dữ liệu để phân tích (xem bảng 1).
2
13,3
nếp sống có hại cho sức khoẻ để xây 86,7
dựng thói quen có lợi cho sức khỏe.
Số liệu bảng 1 cho thấy: Tuổi nghề trung bình của
GV tham gia dạy môn Sinh học là 25 tuổi. Trong đó: GV
3
Góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe. 92,2
7,8
có tuổi nghề từ 10 đến dưới 30 năm chiếm 94,0%. Với
Làm giảm: tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ tàn phế
4
60,55 39,45
độ tuổi nghề này, họ đã có nhiều kinh nghiệm trong công
và tỉ lệ tử vong ở HS.
tác giảng dạy, bồi dưỡng HS giỏi và có kinh nghiệm,
HS có kiến thức, kĩ năng bảo vệ và
5
68,8
31,2
nhạy bén trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo
tăng cường sức khỏe.
hướng tích cực hoá hoạt động người học.
Giúp HS biết cách sống hoà nhập với
Nội dung trả lời trong 218 phiếu hỏi được phân tích
6
16,5
cuộc sống bình thường khi gặp sự cố 83,5
trong phần mềm SPSS 23.0. Kết quả phân tích được thể
trong cuộc sống.
hiện dưới đây:
Số liệu bảng 2 cho thấy: đa số GV đều cho rằng việc
2.2.1. Nhận thức của giáo viên về năng lực thể chất trong
rèn luyện NLTC cho HS có vai trò giúp cho HS có được
quá trình dạy học
kiến thức cơ bản để tự phòng bệnh cho mình, gia đình và
Khi đưa ra 4 khái niệm về NLTC, có 5,5% GV đồng
cộng đồng (93,6%); góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe
ý với khái niệm NLTC là “Khả năng tự biết cách chăm
cho con người chiếm tỉ lệ cao nhất (92,2%); làm thay đổi
sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần thể hiện sự
những cách nghĩ và nếp sống có hại cho sức khoẻ ở HS
tham gia nhiệt tình vào các hoạt động thể dục thể thao,
(86,7%); làm giảm tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ tàn phế và tỉ lệ tử
ăn uống khoa học và luôn có suy nghĩ sống tích cực”;
vong ở HS (60,55%); HS có kiến thức về bảo vệ và tăng
4,59% GV cho rằng NLTC là “Khả năng tự biết cách
chăm sóc bản thân, thể hiện thông qua việc tham gia cường sức khỏe bằng những khả năng tự vệ của bản thân
nhiệt tình vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, (68,8%); Giúp HS biết cách sống hoà nhập với cuộc sống
ăn uống khoa học, giữ gìn vệ sinh thân thể và luôn có suy bình thường khi gặp sự cố trong cuộc sống (83,5%).
nghĩ sống tích cực”; 7,34% GV cho rằng NLTC là “Khả 2.2.3. Quan điểm của giáo viên về mức độ rèn luyện ứng
năng tự biết cách chăm sóc bản thân về thể chất và tinh với các kĩ năng cấu trúc năng lực thể chất
Chúng tôi đưa ra cấu trúc NLTC gồm 6 thành phần:
thần, thể hiện thông qua việc tham gia nhiệt tình vào các
1)
Giải
thích được cơ sở sinh lí của các biện pháp, quy
hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, ăn uống khoa
tắc
để
làm
cho cơ thể thích ứng với các yếu tố bất lợi của
học, giữ gìn vệ sinh thân thể và luôn có suy nghĩ sống
tích cực”; có tới 82,57% GV đồng ý với khái niệm môi trường (dinh dưỡng, tập luyện, ăn mặc, xúc cảm...);
NLTC là: “Khả năng vận dụng những tri thức SHCTN 2) Xác định khẩu phần ăn phù hợp; 3) Tích cực tập thể
để rèn luyện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần”. dục hàng ngày; 4) Đo và đánh giá được một số chỉ số sức
Qua đó cho thấy, đa số GV đều cho rằng việc rèn luyện khỏe; 5) Nhận diện được cảm xúc để từ đó là cơ sở cho
sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần chính là khả năng việc điều chỉnh hành vi phù hợp; 6) Lập được kế hoạch
vận dụng những tri thức hiện có để biết cách sống thích sinh hoạt, học tập và rèn luyện, chăm sóc sức khỏe phù
nghi, hài hòa với môi trường; tích cực rèn luyện thể lực hợp. Thăm dò ý kiến của GV về cấu trúc 6 thành phần
trên, kết quả thu được 82,11% GV đồng ý với cấu trúc
và nâng cao sức khỏe tinh thần.
2.2.2. Nhận thức của giáo viên về vai trò của việc rèn trên với mức độ rèn luyện các kĩ năng thành phần của
NLTC thể hiện ở bảng 3.
luyện năng lực thể chất cho học sinh
Bảng 1. Giới tính và tuổi nghề của GV dạy Sinh học được khảo sát
Giới tính
Tổng số
218

Nam
SL
54

Số năm công tác

Nữ
%
25

SL
164

%
75

< 10
13 (6,0%)

55

10-20
167 (76,6%)

20-30
31 (14,2%)

> 30
7 (3,2%)

Trung bình
25
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Bảng 3. Mức độ rèn luyện các kĩ năng thành tố
của NLTC trong dạy học SHCTN
Kĩ năng của HS được rèn luyện
Giải thích được cơ sở sinh lí của các
biện pháp, quy tắc để làm cho cơ
thể thích ứng với các yếu tố bất lợi
của môi trường
Xác định khẩu phần ăn phù hợp
Tập thể dục hàng ngày
Đo và đánh giá được một số chỉ số
sức khỏe
Nhận diện được cảm xúc để từ đó
là cơ sở cho việc điều chỉnh hành vi
phù hợp
Lập được kế hoạch sinh hoạt, học
tập và hoạt động chăm sóc sức khỏe

khám phá kiến thức”; 8,7% GV cho rằng HĐTN: “là
hình thức học tập mà HS tham gia vào giải quyết các vấn
đề thực tiễn thông qua các dự án học tập”; 8,3% GV cho
rằng HĐTN: “là các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp HS
vận dụng tri thức vào thực tiễn, tăng cường học tập hợp
tác, phục vụ cộng đồng” và có tới 73,4% GV cho rằng:
“HĐTN là hoạt động mà người dạy tổ chức, điều khiển,
hỗ trợ quá trình nhận thức của người học bằng cách đưa
họ trực tiếp thực hiện các HĐTN để chiếm lĩnh tri thức,
hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực chung và
năng lực đặc thù”. Qua đó có thể nhận thấy, phần lớn GV
đã hiểu bản chất của HĐTN.
2.2.6. Tần suất tổ chức các loại hoạt động học tập trong
quá trình dạy học sinh học cơ thể người
Bảng 4. Tần suất tổ chức các loại hoạt động học tập/
hình thức trải nghiệm trong dạy học phần SHCTN

Mức độ rèn luyện (%)
Chưa
Thường
Ít
bao
xuyên
khi
giờ
2,8

11,0

86,2

1,8
36,2

6,9
28,0

91,3
35,8

0,9

2,3

96,8

5,0

22,9

72,0

0,0

1,4

98,6

Số liệu bảng 3 cho thấy GV ở cấp THCS thường
xuyên rèn luyện cho HS: kĩ năng giải thích được cơ sở
sinh lí của các biện pháp, quy tắc để làm cho cơ thể thích
ứng với các yếu tố bất lợi của môi trường (dinh dưỡng,
tập luyện, ăn mặc, xúc cảm...) là 2,8%; kĩ năng xác định
khẩu phần ăn phù hợp là 1,8%; kĩ năng đo và đánh giá
một số chỉ số sức khỏe là 0,9%; kĩ năng nhận diện cảm
xúc là 5,0%; kĩ năng lập kế hoạch sinh hoạt, học tập và
hoạt động chăm sóc sức khỏe là 0%, trong đó kĩ năng tích
cực thể dục/thể thao hàng ngày là cao nhất đạt 36,2%.
Đặc biệt khi chúng tôi hỏi: Nếu thầy cô đã rèn luyện các
hành vi trên cho HS trong dạy học SHCTN, thầy(cô) có
đánh giá kết quả rèn luyện của HS hay không? Nếu có,
xin ghi rõ cách đánh giá kết quả thì hầu hết các GV đều
trả lời là không thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện các
kĩ năng trên của HS và chỉ khuyên bảo HS thực hiện một
số các kĩ năng.
2.2.4. Quan điểm của giáo viên về việc lựa chọn các
chương/chủ đề Sinh học cơ thể người, cấp trung học cơ
sở để tích hợp năng lực thể chất
Khi được hỏi: quan điểm của thầy (cô) có đồng ý với
việc lựa chọn các chương/chủ đề SHCTN, cấp THCS
tích hợp các thành phần của NLTC kết quả thu được như
sau (xem trang bên):
Kết quả điều tra cho thấy mức độ đồng ý của GV về
11 chủ đề, làm cơ sở cho chúng tôi lựa chọn chủ đề tổ
chức dạy học tích hợp giáo dục NLTC.
2.2.5. Nhận thức của giáo viên trung học cơ sở về hoạt
động trải nghiệm trong quá trình dạy học
Chúng tôi hỏi “Thầy/cô hiểu như thế nào là HĐTN”
thì có 9,6% GV cho rằng HĐTN: “là hình thức học tập
trong đó HS chủ động tham gia vào quá trình tìm tòi,
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Hoạt động học tập/
hình thức trải nghiệm
1. Xem phim, băng hình
2. Mô phỏng
3. Quan sát
4. Trò chơi
5. Thảo luận
6. Thực hành/thí nghiệm
7. Điều tra khảo sát
8. Hoạt động chiến dịch

Mức độ sử dụng (%)
Thường
Thỉnh
Không
xuyên
thoảng
bao giờ
21,00
78,00
1,40
16,50
81,70
1,83
82,60
14,70
2,75
18,30
27,10
54,60
76,60
20,60
2,75
14,70
83,90
1,40
1,83
3,20
98,00
1,40
0,90
97,70

Chúng tôi nhận thấy, hầu hết GV ở cấp THCS khi tổ
chức HĐTN cho HS thường xuyên sử dụng hình thức
hoạt động xem phim, băng hình là 21,0%, hoạt động
quan sát (82,6%), thảo luận (76,6%), các hoạt động mô
phỏng, trò chơi, thực hành/thí nghiệm được sử dụng rất
ít, đặc biệt là hoạt động điều tra khảo sát và hoạt động
chiến dịch chỉ đạt có 1,83% và 1,4% do các hoạt động
này phải đầu tư về mặt thời gian, không gian và cả kinh
phí tổ chức. Nhưng khi hỏi: “Theo thầy (cô) việc rèn
luyện NLTC cho HS thông qua việc tổ chức HĐTN trong
dạy học phần SHCTN (Sinh học 8) là: Rất cần thiết/Cần
thiết/Không cần thiết thì 99,08% GV đều trả lời việc tổ
chức HĐTN là cần thiết và rất cần thiết cho HS.
2.2.7. Mức độ đồng ý của giáo viên về việc tổ chức hoạt
động trải nghiệm theo mô hình David Kolb để phát triển
năng lực thể chất cho học sinh, cấp trung học cơ sở
Khi đưa ra cách tổ chức HĐTN theo mô hình của
David Kolb gồm 4 bước: Trải nghiệm cụ thể; quan sát
phản hồi; trừu tượng hóa khái niệm; thử nghiệm tích cực
cùng ví dụ cụ thể rồi hỏi mức độ đồng ý của GV về việc
tổ chức HĐTN theo mô hình David Kolb để phát triển
NLTC cho HS cấp THCS thì thu được kết quả là 96,8%
GV đồng ý, 3,2% GV không đồng ý với câu hỏi này.
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Các thành phần của NLTC (%)

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chương

Khái quát về cơ thể
người.
Hệ vận động
Tuần hoàn
Hô hấp
Tiêu hóa
Trao đổi chất và năng
lượng
Bài tiết
Da
Thần kinh và giác
quan
Nội tiết
Sinh sản

Giải thích được cơ
sở sinh lí của các
biện pháp, quy tắc
để làm cho cơ thể
thích ứng với các
yếu tố bất lợi của
môi trường

Tích cực
tập thể
dục hàng
ngày

Đo và
đánh giá
được một
số chỉ số
sức khỏe

Nhận diện
được cảm xúc
để từ đó là
cơ sở cho
việc điều
chỉnh hành vi
phù hợp

Xác định
khẩu phần
ăn phù
hợp

Lập được kế
hoạch sinh hoạt,
học tập và hoạt
động chăm sóc
sức khỏe

90,83

8,26

54,59

0,00

0,92

44,95

72,02
79,36
85,78
78,44

66,51
78,44
56,88
100,00

100,00
98,17
92,20
96,79

62,84
86,70
96,79
79,36

88,99
93,58
51,38
54,13

51,83
78,90
53,67
64,68

86,70

58,72

91,74

83,03

56,42

86,70

70,64
91,28

45,87
52,29

65,60
81,65

2,29
65,14

35,78
3,67

33,03
45,41

63,76

66,51

56,42

67,43

94,95

83,49

47,71
79,36

45,87
46,33

50,92
47,25

0,92
0,00

7,80
2,75

33,03
19,27

2.2.8. Những khó khăn gặp phải khi tổ chức hoạt động
trải nghiệm để phát triển năng lực thể chất cho học sinh
trong dạy học Sinh học cơ thể người, cấp trung học cơ sở
Khi được hỏi: Khi tổ chức HĐTN để phát triển NLTC
cho HS trong dạy học SHCTN, cấp THCS các thầy (cô)
đã gặp phải những khó khăn gì? Với câu hỏi này hầu hết
GV đều gặp rất nhiều khó khăn trong đó khó khăn từ phía:
HS (64,7%), phụ huynh (43,1%), các bạn đồng nghiệp
(21,6%), Ban lãnh đạo nhà trường (37,2%), việc thiết kế
sách giáo khoa (80,7%); khó khăn từ chính bản thân GV
tham gia vào tổ chức HĐTN trong đó việc khó quản lí HS
(78,4%), e ngại về việc tổ chức HĐTN làm mất nhiều thời
gian (67,0%); đặc biệt GV đều cho rằng họ chưa biết quy
trình tổ chức các HĐTN, chưa có tài liệu hướng dẫn tổ
chức HĐTN và chưa biết cách đánh giá kết quả của việc
tổ chức HĐTN để rèn luyện NLTC cho HS và những khó
khăn này có 93,1-95,9% GV lựa chọn. Cuối cùng khi hỏi:
Theo thầy/cô có cần thiết phải biên soạn tài liệu hướng
dẫn tổ chức HĐTN nhằm phát triển NLTC cho HS ở các
mức: Rất cần thiết/Cần thiết/Không cần thiết thì hầu hết
GV ở THCS dạy môn Sinh học đều cho rằng việc làm này
là rất cần thiết và cần thiết (94,1%). Từ đó cho thấy, việc
nghiên cứu đưa ra quy trình tổ chức các HĐTN, quy trình
xây dựng HĐTN, quy trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
NLTC khi tổ chức HĐTN là một việc rất thiết thực đối
với GV ở bậc trung học.
Kết quả điều tra cho thấy, việc tổ chức HĐTN để phát
triển NLTC trong dạy học phần SHCTN cấp THCS còn
khá mới mẻ. Về nhận thức, đa số GV đã thấy được tầm
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quan trọng của việc dạy học bằng hình thức tổ chức các
HĐTN nhằm phát triển NLTC cho HS, tuy nhiên thực tế
GV chưa tổ chức các hoạt động này cho HS mà mới dừng
lại ở mức đưa lời khuyên cho HS về việc ăn uống khoa
học, rèn luyện thể dục thể thao.
2.3. Nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động
trải nghiệm để phát triển năng lực thể chất cho học
sinh trong dạy học Sinh học cơ thể người, cấp trung
học cơ sở
2.3.1. Công tác quản lí, chỉ đạo của các cấp quản lí
Việc các cấp quản lí, cấp chỉ đạo nhận thức được ưu
điểm của tổ chức HĐTN trong việc phát triển NLTC cho
HS có vai trò quan trọng, góp một phần cho sự thành
công khi triển khai dạy học trải nghiệm trong dạy học
SHCTN. Do đó, nếu các cấp quản lí nói chung và đặc
biệt hiệu trưởng các trường THCS nói riêng có nhận
thức đầy đủ về học tập thông qua tổ chức các HĐTN thì
việc triển khai áp dụng vào dạy học phần SHCTN sẽ
được hiện thực hóa thông qua việc thực hiện các nhiệm
vụ năm học của nhà trường. Từ nhận thức vai trò của
học tập thông qua tổ chức các HĐTN trong phần
SHCTN, ngoài việc chỉ đạo GV triển khai áp dụng thông
qua các kế hoạch, văn bản thì các cấp quản lí, hiệu
trưởng còn là người chỉ đạo GV tổ chức các HĐTN
nhằm phát triển NTLC thông qua dạy học môn học.
Hiệu trưởng là người đánh giá việc tổ chức HĐTN, rút
kinh nghiệm và là người tổ chức bồi dưỡng chuyên môn
cho GV về tổ chức HĐTN nhằm phát triển NLTC trong
dạy học SHCTN. Bên cạnh đó, hiệu trưởng còn là người
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động viên, tạo điều kiện để các lực lượng giáo dục ngoài
nhà trường hỗ trợ cho GV trong việc tổ chức các HĐTN
trong phần SHCTN.
2.3.2. Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy
Năng lực sư phạm của GV có vai trò quyết định trong
việc tổ chức HĐTN để phát triển NLTC cho HS trong
dạy SHCTN. GV trực tiếp lựa chọn, xác định các nội
dung, tổ chức các HĐTN nhằm phát triển NLTC cho HS.
Do đó, GV phải là người có nhận thức đầy đủ về vai trò;
quy trình tổ chức; quy trình xây dựng các HĐTN, nhằm
phát triển NLTC cho HS qua dạy học phần SHCTN. Khi
tham gia tổ chức HĐTN, GV chính là người tạo điều kiện
để HS được bộc lộ kinh nghiệm trong quá trình học tập,
được chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của bản
thân về sự vật, hiện tượng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của
người học có thể được hình thành thông qua các hoạt
động ở gia đình nên GV cũng cần là người có mối liên
hệ chặt chẽ với gia đình HS trong việc phối hợp giáo dục
thể chất cho HS.
2.3.3. Các yếu tố về cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn,
tài liệu tham khảo
Cơ sở vật chất là tất cả các phương tiện vật chất được
huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động
mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục.
Để HS được tham gia học tập thông qua tổ chức các
HĐTN, các yếu tố về cơ sở vật chất là những điều kiện
không thể thiếu được. Việc thiếu cơ sở vật chất trong
quá trình tổ chức HĐTN sẽ ảnh hưởng đến kết quả của
hoạt động. Bên cạnh đó tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham
khảo cho GV như quy trình tổ chức HĐTN, giáo án mẫu,
quy trình xây dựng HĐTN, đặc biệt là thang đánh giá
kết quả phát triển NLTC thông qua HĐTN cũng rất quan
trọng, tất cả những yếu tố này sẽ làm lên thành công hay
thất bại trong việc tổ chức HĐTN để phát triển NLTC
cho HS.
2.3.4. Các yếu tố môi trường xã hội
Đối với HS THCS, ngoài các hoạt động học tập ở
trường, việc tham gia các hoạt động ở địa phương, gia
đình cũng góp phần quan trọng trong việc định hướng
hành vi của các em trong đời sống hàng ngày. Môi trường
sống ở địa phương là cơ hội cho HS trải nghiệm để kiểm
nghiệm những điều đã học trong phần SHCTN, đồng
thời cũng là cơ hội để các em tích lũy vốn kinh nghiệm
về nâng cao NLTC. Những quy định, thói quen về các
hành vi của NLTC trong môi trường sống hàng ngày sẽ
giúp các em định hình được các hành vi đúng đắn trong
việc chăm sóc/bảo vệ sức khỏe, qua đó dần hình thành
thói quen tích cực của NLTC. Điều kiện sinh hoạt ở gia
đình có ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục sức khỏe
HS. Cha mẹ luôn là tấm gương cho trẻ noi theo. Những
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đòi hỏi, đánh giá, khích lệ, động viên của cha mẹ đối với
HS trong việc thể hiện các hành vi bảo vệ/chăm sóc sức
khỏe sẽ giúp việc tổ chức HĐTN cho các em đạt hiệu quả
cao và ngược lại. Nhiệm vụ của nhà trường là phối hợp
với địa phương và gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho
HS được trải nghiệm để có thể giải thích những hiện
tượng, biện pháp, quy tắc chăm sóc rèn luyện sức khỏe
có liên quan đến nội dung học SHCTN qua đó rèn luyện
được những hành vi đúng đắn trong việc chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe.
3. Kết luận
Tổ chức HĐTN là một phương thức dạy học tích cực
nhằm hình thành và phát triển NLTC cho HS. Qua điều
tra thực trạng, chúng tôi thấy việc tổ chức HĐTN cho HS
ở cấp THCS để rèn luyện NLTC hiện vẫn chưa được chú
ý, chưa trở thành yếu tố bắt buộc trong nhà trường THCS.
Để hiện thực hóa quá trình tổ chức HĐTN nhằm phát
triển NLTC cho HS trong dạy học phần SHCTN, cấp
THCS, cần thiết phải chú ý đến các yếu tố tác động: Công
tác quản lí, chỉ đạo của các cấp quản lí; Đội ngũ GV trực
tiếp giảng dạy; Các yếu tố về cơ sở vật chất, tài liệu
hướng dẫn, tài liệu tham khảo; Các yếu tố môi trường xã
hội.
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