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Abstract: Ministry of Education and Training has issued a general education curriculum, which
gave a new subject - Natural Science for secondary school level. To teach this subject, teachers
must deeply understand all four areas to simultaneously teach all four knowledge related to
Physics, Chemistry, Biology, and Science about Earth. Meanwhile, most secondary school
teachers are now trained in single or dual subjects. This article presents the results of surveying the
availability of secondary school teachers in teaching Natural Sciences, thus proposing solutions to
develop teaching competency of the subject to be able to meet new subject teaching.
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1. Mở đầu
Dạy học tích hợp (DHTH) là một quan điểm được
nhiều nước trên thế giới áp dụng. Xu hướng tích hợp các
môn thành các lĩnh vực để dạy đã thu hút được sự quan
tâm của nhiều giáo viên (GV) và các nhà khoa học trên
thế giới. Một nghiên cứu về chương trình, sách giáo khoa
(SGK) của 17 nước và một số tài liệu do UNESCO tổng
hợp cho thấy: Xu hướng chung của các nước đều vận
dụng quan điểm tích hợp vào xây dựng chương trình. Ở
tiểu học thường tích hợp ở mức độ cao (tích hợp hoàn
toàn); sau đó giảm dần từ trung học cơ sở (THCS) đến
trung học phổ thông (tích hợp bộ phận) [1]. Theo xu thế
giáo dục của thế giới, Chương trình giáo dục phổ thông
đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt vào tháng 12/2018, trong
đó thể hiện rõ về DHTH là môn Khoa học tự nhiên
(KHTN) được tích hợp kiến thức từ các lĩnh vực: Vật lí,
Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái đất.
Để GV có thể dạy học được môn học này, trước đây đã
có một số nghiên cứu vận dụng các quy trình tổ chức dạy
học chủ đề tích hợp để xây dựng các chủ đề cụ thể [1], [2],
[3], [4], [5]. Tuy nhiên, các đề tài nghiên cứu chỉ dừng lại
đến lí luận chung về DHTH. Theo tác giả Hà Thị Lan
Hương: “Tích hợp có nghĩa là sự hợp nhất, sự kết hợp, sự
hòa nhập. Tích hợp là một quan điểm trong việc xây dựng
chương trình, biên soạn SGK, trong việc tổ chức các nội
dung dạy học của nhiều nước trên thế giới” [3]. Theo nội
dung chương trình môn KHTN, nội dung môn học đã được
tích hợp từ các lĩnh vực và được tổ chức theo 04 mạch nội
dung: Chất và sự biến đổi chất; Vật sống; Năng lượng và
sự biến đổi; Trái Đất và bầu trời [7], nội dung được thể hiện
theo các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên về
tính cấu trúc, sự đa dạng, sự tương tác, tính hệ thống, quy

luật vận động và biến đổi. Đồng thời, các nội dung này
được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, kết hợp một số
nội dung đồng tâm nhằm hình thành nhận thức về thế giới
tự nhiên và KHTN, giúp học sinh (HS) bước đầu vận dụng
được kiến thức, kĩ năng đã học về KHTN trong đời sống.
Muốn dạy học tốt, mỗi GV phải hội tụ đủ cả kiến thức các
lĩnh vực và phải có kiến thức, kĩ năng về DHTH. Tác giả
Đỗ Hương Trà cho rằng, khi thiết kế tiến trình DHTH liên
môn đòi hỏi phải vận dụng 3 nguyên tắc này cho phép thực
hiện sự hợp tác giữa các GV thuộc các lĩnh vực, môn học
khác nhau, thực hiện tính tổng hợp, hợp tác các môn học
[7]. Muốn vậy, GV phải am tường kiến thức của các lĩnh
vực, có năng lực tổng hợp và khả năng kết hợp kiến thức
của các lĩnh vực một cách nhuần nhuyễn. Để làm được điều
đó, GV cần phải có những năng lực nhất định và phải “sẵn
sàng vào cuộc” trong đợt đổi mới giáo dục mà Bộ GD-ĐT
đã và đang triển khai.
Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả khảo
sát thực trạng sẵn sàng của đội ngũ GV THCS trong việc
dạy học môn KHTN, đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực
của GV dạy học môn KHTN và các giải pháp để phát
triển năng lực dạy học môn KHTN cho GV đáp ứng đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông sắp tới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng năng lực của giáo viên trong dạy học
môn Khoa học tự nhiên
Để có kết quả thực trạng, chúng tôi đã khảo sát 150
GV đang dạy các môn học Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa
lí và 450 HS của các trường THCS: Tây Sơn, Đỗ Thúc
Tịnh, Trần Quốc Tuấn, Ông Ích Đường, Nguyễn Hồng
Ánh, Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri
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Phương, Nguyễn Phú Hường, Nguyễn Bá Phát, Phạm Văn
Đồng, Nguyễn Viết Xuân thuộc các quận, huyện ở thành
phố Đà Nẵng vào năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:
2.1.1. Mức độ hiểu biết của giáo viên về môn Khoa học
tự nhiên
Có 100% GV cho rằng, đã biết qua khái niệm DHTH,
tuy nhiên mức độ hiểu biết lại khá khác nhau. Có 46,92%
GV chỉ hiểu tích hợp ở mức độ lồng ghép liên hệ, 44,62%
GV hiểu tích hợp ở mức độ liên môn và xuyên môn.
Nguyên nhân dẫn đến sự hiểu biết khác nhau của GV về
DHTH là do các GV được cử đi tập huấn là những GV
có kinh nghiệm lâu năm, thế nhưng thời gian tập huấn lại
khá ngắn, thường là 3-5 ngày, không đủ thời gian để
truyền tải hết nội dung của bài học về DHTH. Sau thời
gian đi tập huấn, các GV về triển khai lại tại cơ sở công
tác khá sơ sài, thời gian triển khai thường chỉ là 1 ngày,
nội dung thường được in thành văn bản và để các tổ
chuyên môn tiếp tục nghiên cứu. Mặt khác, do chưa có
SGK mới nên tuy được tập huấn nhưng khi về cơ sở,
100% GV vẫn dạy theo nội dung từng bài trong SGK cũ
với chuẩn kiến thức, kĩ năng đã được ban hành, không có
GV biên soạn lại kiến thức theo chủ đề tích hợp.
2.1.2. Về kiến thức các lĩnh vực liên quan đến môn Khoa
học tự nhiên
Có 32% GV được đào tạo ngành kép ở bậc cao đẳng:
Lí - Tin, Lí - Kĩ thuật, Toán - Tin, Sinh - Thể dục... với tỉ
lệ 70% kiến thức môn chính, 30% kiến thức môn phụ,
nhưng khi học liên thông thì 100% GV hiện nay được đào
tạo đơn ngành. Vì vậy, GV cho rằng, kiến thức về lĩnh vực
khác liên quan trong DHTH hầu như chỉ mức độ căn bản,
khó dạy theo chuyên sâu được. Đối với GV đang dạy các
môn Lí - Hóa - Sinh có 93% GV cho rằng, cần phải học
lại kiến thức các lĩnh vực khác như: GV đang dạy Vật lí
học thêm kiến thức về Sinh, Hóa; GV đang dạy Hóa cần
phải học thêm kiến thức về Sinh, Vật lí; GV dạy Sinh cần
phải học thêm kiến thức về Hóa và Lí. Riêng kiến thức về
Trái đất và bầu trời, 100% GV cho rằng, phải có các
chuyên đề hoặc được đào tạo bài bản mới có thể có kiến
thức dạy được. Ngược lại, GV đang dạy Địa lý cho rằng,
cả ba lĩnh vực: Lí - Hóa - Sinh, họ đều phải được học lại,
đào tạo lại mới có thể dạy được cho HS.
2.1.3. Về phương pháp tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên
Khi khảo sát ở HS, kết quả cho thấy rằng, trong quá
trình dạy học trên lớp có 46,3% GV chủ yếu truyền tải
kiến thức trong bài học, ít đề cập đến các vấn đề thực tế
có liên quan, 53,7% GV có liên hệ với kiến thức ngoài
bài học. Việc chỉ dạy kiến thức mà không liên hệ với thực
tế làm cho HS cảm thấy nhàm chán, không hiểu được
mục đích khi học kiến thức của bài học. Có phương pháp
dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực đã được sử dụng
nhưng chưa thường xuyên. Các hình thức dạy học như

tham quan, dã ngoại, dạy học thông qua tham quan các
cơ sở khoa học, cơ sở sản xuất chưa tổ chức được, chủ
yếu là dạy học theo dự án nhưng tần suất và nội dung chỉ
ở mức độ bước đầu để cho HS làm quen.
2.1.4. Về tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh
Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) năng lực trong dạy học
môn KHTN có thể được thực hiện theo nhiều hình thức,
nhưng không nhiều GV ở trường THCS biết được điều
đó. Có tới 80% số GV cho biết, trường học nơi họ đang
công tác chưa được phổ biến KTĐG năng lực, vẫn còn
nặng về KTĐG theo kiến thức, kĩ năng; 20% nói rằng họ
đã được phổ biến thực hiện nhưng chỉ mang tính chất
hình thức. Có 78,75% GV cho biết họ chưa từng tham
gia buổi tập huấn nào về KTĐG năng lực. Điều này cũng
dễ hiểu bởi có đến 80% GV cho hay các nhà quản lí giáo
dục nơi họ công tác chưa có những chỉ đạo, những chính
sách, chế tài khuyến khích, động viên GV có động lực
đổi mới KTĐG theo năng lực, hoặc nếu có thì chỉ trong
phạm vi hẹp chưa được phổ biến rộng rãi.
2.2. Giải pháp phát triển năng lực dạy học môn Khoa
học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở
Từ những thực trạng trên, chúng tôi đề xuất một số
giải pháp như sau:
2.2.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giáo viên
trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
Để dạy học môn KHTN, GV cần phải có các khả
năng: Kiến thức chuyên môn, kĩ năng dạy học và đạo đức
nghề nghiệp. Tuy nhiên, do đối tượng môn KHTN là các
sự vật, hiện tượng, quá trình, các thuộc tính cơ bản về sự
tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên và nội dung giáo
dục KHTN được xây dựng kết hợp 3 trục cơ bản là: các
nguyên lí và khái niệm chung nhất về thế giới tự nhiên,
các chủ đề KHTN và phát triển cho HS kiến thức liên
quan đến các nguyên lí và khái niệm chung nhất về thế
giới tự nhiên thông qua dạy học các chủ đề KHTN. Nói
cách khác, các chủ đề KHTN tích hợp hình thành các
nguyên lí KHTN do đó cần có bảng tiêu chí đánh giá
năng lực của GV trong việc tổ chức dạy học môn KHTN,
để GV có thể làm căn cứ, chuẩn bị cho việc dạy học môn
KHTN tốt hơn. Đồng thời, các nhà quản lí có căn cứ để
đánh giá GV, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.
Chương trình phổ thông được thực hiện thành công
hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hay trình độ
tay nghề của GV. Bên cạnh rất nhiều những yêu cầu đối
với GV về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm dạy học...,
để DHTH đòi hỏi ở GV những kĩ thuật và kinh nghiệm
đặc trưng có liên quan [3]. Qua quá trình xây dựng, nhóm
tác giả đề xuất bằng tiêu chí đánh giá (rubric), năng lực của
GV trong dạy học môn KHTN. Bảng rubric đã được thông
qua nhóm chuyên gia và người học gồm GV và sinh viên
được bồi dưỡng, cụ thể như sau (xem bảng).
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2.2.2. Đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn giáo viên dạy
môn Khoa học tự nhiên
Kiến thức môn KHTN là rất rộng, để dạy học thì GV
cần phải hiểu biết nhiều và phải am tường, tức là GV cần
phải có kiến thức vừa rộng, vừa sâu cho cả các lĩnh vực
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái đất và không
gian. Vì vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn là
hết sức cần thiết. Trong khi đó, hầu hết GV đã được đào
tạo chủ yếu đơn môn hoặc song môn. Theo định hướng
và cách tổ chức nội dung môn KHTN mà Bộ GD-ĐT đã
ban hành, để dạy học môn KHTN thì các phương pháp
giáo dục chủ yếu được lựa chọn theo các định hướng sau:
dạy học bằng tổ chức chuỗi hoạt động tìm tòi, khám phá
tự nhiên; rèn luyện được cho HS phương pháp nhận thức,
kĩ năng học tập, thao tác tư duy; thực hành thí nghiệm,
hoạt động trải nghiệm trong môi trường tự nhiên, thực
tiễn đời sống cá nhân và xã hội một cách tổng thể từng
chủ đề. Không tổ chức tách biệt kiến thức Vật lí - Hóa
học - Sinh học - Khoa học về Trái đất trong 04 chủ đề:
Chất và sự biến đổi chất; Vật sống; Năng lượng và sự
biến đổi; Trái Đất và bầu trời.
Đối với GV đã được đào tạo đơn môn hoặc song
môn, cần có các lớp bồi dưỡng tập huấn với số lượng tiết
tương đối hợp lí để GV có thể hiểu sâu kiến thức những

lĩnh vực còn lại. Theo chương trình bồi dưỡng thường
xuyên của Bộ GD-ĐT tổ chức vào các kì hè, mỗi năm
GV bồi dưỡng trực tiếp 60 tiết (tương đương 4 tín chỉ),
tự học 60 tiết (tương đương 4 tín chỉ), số lượng này rất ít,
không thể kịp cho việc triển khai bồi dưỡng kiến thức
cho GV để đáp ứng cho việc triển khai dạy học môn
KHTN vào năm 2021 ở lớp 6. Nếu tổ chức bồi dưỡng,
cần bổ sung ít khoảng 20 tín chỉ (tương đương 7-10 học
phần) liên quan đến kiến thức các môn học còn lại và
khoảng 15 tín chỉ (tương đương 5-7 học phần) liên quan
đến phương pháp dạy học và KTĐG phát triển năng lực
HS. Vì vậy, cần có phương án tổ chức bồi dưỡng với số
tiết, số học phần đáp ứng sâu và rộng về kiến thức và kĩ
năng dạy học môn KHTN cho GV.
Đối với SV đang học trong các trường đại học, cao
đẳng sư phạm, cần có sự rà soát chương trình đào tạo đối
với các ngành đơn môn để bổ sung các học phần còn thiếu
và phải đưa vào thành học phần bắt buộc. Đối với các
trường đại học, cao đẳng đủ điều kiện về đội ngũ và điều
kiện mở ngành cần có ngành mới là Sư phạm KHTN. Có
như vậy mới đủ nguồn lực và điều kiện để sinh viên có thể
dạy được môn KHTN ngay sau khi ra trường.
2.2.3. Bồi dưỡng các phương pháp, kĩ thuật trong dạy
học và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh

Bảng. Tiêu chí đánh giá năng lực của GV đáp ứng dạy học môn KHTN
A. Nhóm tiêu chí về kiến thức DHTH lĩnh vực KHTN
TC1: Hiểu rõ bản chất của DHTH, phân tích được xu hướng DHTH từ đó nhận ra tính tất yếu của DHTH lĩnh vực KHTN ở cấp
THCS.
TC2. Triển khai được các phương pháp dạy học (PPDH) tích hợp phù hợp với lĩnh vực KHTN theo hướng dạy học chủ đạo: Dạy và
học qua khám phá và điều tra khoa học.
TC3. Triển khai được các PPDH cụ thể: Thực nghiệm, học qua trải nghiệm, động não, nghiên cứu trường hợp, sơ đồ khái niệm, học
tập hợp tác, trò chơi, điều tra, sơ đồ tư duy, xây dựng mô hình, giải quyết vấn đề, làm việc dự án, ứng dụng công nghệ thông tin, học
qua hình thức đi tham quan, thực tế; tổ chức câu lạc bộ liên quan đến lĩnh vực KHTN.
TC4. Hiểu rõ các yêu cầu, khả năng DHTH của lĩnh vực KHTN; các nguyên tắc phát triển chương trình lĩnh vực KHTN quán triệt
DHTH; những điều kiện bảo đảm cho việc DHTH lĩnh vực KHTN.
B. Nhóm năng lực xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học
TC5. Xác định được các nội dung cơ bản của mỗi phân môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái đất và không gian trong từng
chủ đề.
TC6. Xác định được mục tiêu và các vấn đề cần giải quyết (các câu hỏi khái quát và câu hỏi bộ phận) tự nhiên, gắn kết trực tiếp với
chủ đề.
TC7. Xác lập được mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung lĩnh vực KHTN với các mục tiêu, nội dung lĩnh vực khác trong chương trình.
TC8. Xây dựng được các nội dung kiến thức cụ thể có hệ thống, cô đọng, chính xác, khoa học; Xác định được mạch phát triển kiến
thức một cách khoa học, cụ thể.
TC9. Thiết kế được các chủ đề tích hợp riêng biệt thông qua vận dụng kiến thức của toàn bộ chủ đề khái quát.
TC10. Lập được kế hoạch dạy học rõ ràng về nội dung, PPDH, khả thi về thời gian, phương tiện và phù hợp về đối tượng dạy và học.
C. Nhóm năng lực tổ chức đánh giá năng lực của HS
TC11. Thiết kế được các nhiệm vụ học tập (mục tiêu cụ thể) của HS; Xây dựng được bộ câu hỏi định hướng: Câu hỏi khái quát, câu
hỏi bài học, câu hỏi nội dung.
TC12. Xây dựng được các bài tập tích hợp, gắn các tình huống thực tế đời sống.
TC13. Thiết kế được các tiêu chí đánh giá (Rubric) năng lực HS (cả trong và sau quá trình học) của HS; đánh giá đa dạng, cụ thể,
bám sát nội dung và mục tiêu chủ đề.
TC14. Thiết kế được bài kiểm tra khoa học để đánh giá được năng lực của HS theo các tiêu chí tương ứng với các nhiệm vụ trong bài
học trong tình huống mới.
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Để dạy học tốt môn KHTN, GV cần sử dụng nhuần
nhuyễn, linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích
cực, phù hợp với nội dung, môi trường học tập và sử dụng
tốt công cụ KTĐG năng lực HS. Đối với việc dạy học, GV
cần sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó
GV đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho HS,
tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có
vấn đề để khuyến khích các em tích cực tham gia vào các
hoạt động học tập, rèn luyện thói quen và khả năng tự học,
phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ
được để phát triển từng thành tố năng lực của HS, vì vậy
cần bồi dưỡng cho GV phương cách phối hợp hoạt động
học tập cá nhân với học hợp tác nhóm nhỏ; dạy học thông
qua các bài thực hành thí nghiệm và khảo sát thực tế; sử
dụng nhiều bài học triển khai theo phương pháp dạy học
dự án như: dự án ứng dụng KHTN, dự án tìm hiểu các vấn
đề KHTN trong thực tiễn. Về địa điểm học tập và trải
nghiệm: vì các hoạt động học tập của HS chủ yếu là học
tập chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức dưới sự hướng
dẫn của GV để tìm hiểu tự nhiên thông qua một số phương
pháp dạy học chủ yếu như tìm tòi, khám phá; phát hiện và
giải quyết vấn đề; dạy học theo dự án; bài tập tình huống;
dạy học thực hành và thực hiện bài tập; tự học,... nên các
hoạt động học tập không chỉ dừng lại ở tại lớp học mà cần
phải được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường.
Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng cho GV kĩ năng xây
dựng và sử dụng các bài tập tình huống thực tiễn đời
sống, dạy học thông qua tham quan các cơ sở khoa học,
cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến kiến thức HS
đang học, dạy học thông qua thực hành trong phòng thí
nghiệm, ngoài thực địa, dạy học sử dụng các thí nghiệm
ảo, dạy học thông qua quan sát mẫu vật thật trong phòng
thí nghiệm/ngoài thiên nhiên...
Ngoài ra, cần bồi dưỡng cho GV các kĩ thuật KTĐG
năng lực HS, cần đặc biệt quan tâm đánh giá được quá
trình vận dụng kiến thức của HS vào thực tiễn, coi KTĐG
với tư cách phương pháp tổ chức hoạt động học tập,
phương thức để hình thành và phát triển năng lực tìm tòi,
khám phá tự nhiên, hình thành và phát triển thế giới quan
khoa học cho HS, trong đó, chú ý đến kĩ năng quan sát
đặt câu hỏi, nêu giả thuyết, lập kế hoạch và thực hiện, xử
lý và phân tích dữ liệu, đánh giá, trình bày báo cáo là
những kĩ năng cần được rèn luyện thường xuyên và có
trọng số thích đáng trong đánh giá kết quả học tập.
3. Kết luận
Trong xu thế đổi mới giáo dục, DHTH nói chung và
dạy học môn KHTN là một trong những hướng đi mới.
Để đáp ứng việc dạy học môn học mới cần phải có nhiều
giải pháp mang tính vĩ mô, trong đó cần phải phát triển
năng lực dạy học môn KHTN của đội ngũ GV THCS.

Muốn vậy, cần phải trang bị cho GV cả kiến thức, kĩ
năng, phương pháp tổ chức dạy học theo các tiêu chí đã
đề xuất ở trên, để GV có thể đảm bảo được mục tiêu yêu
cầu của môn KHTN, qua đó trang bị cho HS những kiến
thức cơ bản, nền tảng ở mức học vấn phổ thông, giúp HS
phát triển được năng lực vận dụng kiến thức khoa học để
giải quyết vấn đề thực tiễn, từ đó giúp HS nhận thức rõ
được mối liên hệ mật thiết giữa các kiến thức được học
trong nhà trường với cuộc sống thật, đồng thời phát triển
được ở HS các năng lực cốt lõi chung và năng lực chuyên
biệt, đáp ứng tốt định hướng phát triển năng lực người
học của chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần
vào đổi mới giáo dục trong thời gian tới.
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