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Abstract: On the basis of analyzing the content and stages of the teaching process, role of Internet
in teaching to develop problem-solving competency for students is be exploited through: support
teaching knowledge and stages of the teaching process. From there, we propose a number of
measures to develop students' problem-solving competency through teaching with the support of
the Internet.
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1. Mở đầu
Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) nói
chung và Internet nói riêng đã mang lại những thay đổi
đáng kể trong cuộc sống [1]. Internet là môi trường
thông tin liên kết mọi người trên toàn thế giới với nhau,
cùng chia sẻ những vấn đề mang tính toàn cầu. Sự tồn
tại của Internet đã thay đổi cách thức làm việc, trao đổi
thông tin, kể cả cách học tập, nghiên cứu của nhiều
người. Các dịch vụ Internet ngày càng trở nên đa dạng
và hữu ích hơn. Chính vì thế, sự hiểu biết về Internet và
khả năng sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cũng
ngày càng trở nên quan trọng và thiết thực cho mỗi
người. Xu hướng phát triển của các phần mềm hiện nay
là xây dựng các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, vận
hành không phụ thuộc vào vị trí địa lí cũng như hệ điều
hành; tạo điều kiện cho mọi người có thể trao đổi, tìm
kiếm thông tin, học tập một cách dễ dàng và thuận tiện.
Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu vai trò của Internet
đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải
quyết vấn đề (GQVĐ).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định
hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Theo một số quan điểm, “năng lực” là một tổ hợp bao
gồm nhiều kĩ năng thực hiện những hành động thành
phần và có liên quan chặt chẽ đến động cơ, hứng thú khi
thực hiện các hành động đó [2], [3], [4]. Như vậy, xét từ
phương diện tìm cách phát triển năng lực GQVĐ cho học
sinh (HS) thì điều tất yếu là phải rèn luyện được hệ thống
kĩ năng GQVĐ cho HS đến khi HS thể hiện được mức
độ tinh vi, thành thạo khi thực hiện các kĩ năng đó. Đồng
thời, phải tạo được động cơ, hứng thú cho HS trong suốt
quá trình rèn luyện và phấn đấu.
CNTT là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất
trong dạy học, nổi bật nhất chính là máy vi tính và nguồn
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tài nguyên khổng lồ trên Internet [5], [6], [7]. Việc sử dụng
những tư liệu dạy học từ Internet không chỉ góp phần làm
phong phú thêm nội dung dạy học mà còn có tác dụng tạo
hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, góp phần phát
triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (HS).
Đối với giáo viên (GV), vai trò của Internet hỗ trợ
quá trình dạy học nói chung và dạy học theo định hướng
phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS nói riêng,
được thể hiện thông qua việc:
- Giúp GV tìm kiếm những nguồn tư liệu, phần mềm
dạy học hữu ích có sẵn trên Internet;
- Giúp GV lưu trữ, chia sẻ nguồn tư liệu, phần mềm
dạy học theo các mục đích cụ thể;
- Gợi ý cho GV sử dụng nguồn tư liệu để dạy học một
cách hiệu quả.
Đối với HS, Internet là nơi chứa lượng thông tin
khổng lồ, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều cám dỗ.
Do đó, nếu không được định hướng rõ ràng về mục tiêu
tìm kiếm, HS rất dễ đi “lạc” khi khai thác thông tin trên
Internet. Lúc này, GV cần có những định hướng rõ ràng,
quan trọng đối với HS trong quá trình tìm hiểu, giải quyết
các vấn đề học tập. Quá trình sử dụng Internet giải quyết
các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ngay tại lớp
học, hoặc ở nhà, dưới sự hướng dẫn của GV thông qua
các nhiệm vụ học tập cụ thể.
Trên cơ sở phân tích nội dung và các giai đoạn của
quá trình dạy học, vai trò của Internet đối với quá trình
phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS được khai
thác thông qua:
- Vai trò của Internet hỗ trợ dạy học các đơn vị kiến thức;
- Vai trò của Internet hỗ trợ các giai đoạn của tiến
trình dạy học.
Kết hợp với các phương tiện dạy học khác, Internet là
một phương tiện hỗ trợ đắc lực được GV nâng cao hiệu
quả dạy học, cũng như phát triển năng lực GQVĐ cho HS.
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2.2. Vai trò của Internet hỗ trợ dạy học các đơn vị kiến thức
2.2.1. Khai thác và sử dụng các mô phỏng
Các kiến thức khoa học tự nhiên trong chương trình phổ
thông đa phần được rút ra từ thực nghiệm. Tuy nhiên, không
phải quá trình nào xảy ra trong tự nhiên đều dễ quan sát trực
tiếp. Một số quá trình xảy ra trong tự nhiên lại không thể
quan sát bằng mắt thường vì diễn biến của các quá trình này
xảy ra quá nhanh hoặc quá chậm. Điều đó gây khó khăn
trong việc nghiên cứu tìm ra quy luật của chúng.
Một trong các biện pháp có thể hỗ trợ cho việc nghiên
cứu các quá trình đó là sử dụng các mô phỏng. Thông
qua mô phỏng, các quá trình sẽ được lí tưởng hoá, cũng
như tuỳ chỉnh tốc độ diễn ra một cách dễ dàng. Ngoài ra,
những mô phỏng này còn hiển thị các kết quả tính toán,
xử lí số liệu mà điều kiện bình thường khó có thể tiến
hành. Do đó, tạo điều kiện cho HS phát hiện các vấn đề
tồn tại và dễ dàng định hướng các cách giải quyết.
Để có thể tự xây dựng các mô phỏng, không phải là
không thể đối với GV. Nhưng để thuận tiện và tiết kiệm
thời gian, Internet chính là nơi cung cấp đa dạng và chính
xác các mô phỏng này. Thông qua Internet, GV dễ dàng
khai thác các mô phỏng, và lựa chọn để sử dụng trong dạy
học một cách chủ động, phù hợp với mục tiêu bài học.
Trong số các website cung cấp miễn phí các mô
phỏng, thì PhET là một địa chỉ được GV khoa học tự
nhiên thường xuyên sử dụng.

Hình 1. PhET - mô phỏng trực tuyến và miễn phí
về khoa học tự nhiên [8]
2.2.2. Khai thác và sử dụng các phim thí nghiệm
Thí nghiệm là nhân tố đặc biệt quan trọng trong dạy
học các môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, việc sử dụng
thí nghiệm trong dạy học hiện hay gặp phải rất nhiều khó
khăn. Có những thí nghiệm nguy hiểm, không thể tiến
hành trong lớp học; hoặc có những thí nghiệm có thể tiến
hành thành công trong lớp học thì lại rất khó quan sát. Do
đó, các đoạn phim quay lại các thí nghiệm thực - còn
được gọi là phim thí nghiệm - sẽ là giải pháp hiệu quả để
khắc phục những khó khăn này.
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Khi sử dụng phim thí nghiệm, GV có thể tuỳ chỉnh
tốc độ nhanh, chậm, phóng to, thu nhỏ, tạm dừng... giúp
HS dễ dàng phân tích, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.
Để không mất thời gian tự làm thí nghiệm và quay
phim lại, GV có thể dễ dàng tìm kiếm phim thí nghiệm
từ các công cụ tìm kiếm trên Internet. Sau khi tìm kiếm,
GV có thể download phim thí nghiệm, hoặc sử dụng trực
tuyến nếu trường học có hỗ trợ kết nối mạng.
Youtube là nơi có nhiều kênh về phim thí nghiệm đầy
đủ các chủ đề. Do đó, tạo điều kiện cho GV khai thác và
sử dụng phim thí nghiệm trong dạy học các môn khoa
học tự nhiên.

Hình 2. Kho phim thí nghiệm miễn phí trên Youtube [9]
2.3. Vai trò của Internet hỗ trợ các giai đoạn của quá
trình dạy học
Theo lí luận dạy học hiện đại thì một quá trình dạy học
nói chung hay một quá trình dạy học cơ sở (một tiết dạy
trên lớp) gồm các giai đoạn: củng cố trình độ kiến thức
xuất phát cho HS; xây dựng kiến thức mới; ôn luyện và
vận dụng kiến thức; tổng kết, hệ thống hóa kiến thức; kiểm
tra đánh giá trình độ kiến thức và các kĩ năng của HS.
Internet hỗ trợ các giai đoạn của quá trình dạy học có
thể là trực tuyến (online) nếu trường học được trang bị
hệ thống mạng, hoặc có thể do GV download các tư liệu
dạy học từ Internet để sử dụng ngoại tuyến (offline).
2.3.1. Vai trò của Internet trong giai đoạn củng cố kiến
thức cũ và đặt vấn đề mới
Bất kì một tiết học nào, khi muốn dẫn dắt đến vấn đề
thì GV phải tìm cách mở đầu bài học hướng HS đến nội
dung chính của bài học. Cách mở đầu một bài học có thể
là một thí nghiệm, có thể là một câu chuyện, cũng có thể
là một sự liên hệ của bài học trước… Vấn đề cơ bản là
GV phải lôi cuốn được người học ngay từ đầu, tạo ra sự
hưng phấn, tính tò mò cho HS ngay từ những giây phút
đầu tiên của tiết học. Với việc sử dụng Internet, cách mở
đầu bài học đã có những thuận lợi nhất định. Trong giai
đoạn này, GV có thể sử dụng Internet hỗ trợ trong việc
tóm tắt kiến thức đã học từ bài trước, đưa ra các hình ảnh,
các đoạn phim về các hiện tượng tự nhiên một cách trực
quan và yêu cầu HS giải thích các hiện tượng đó. GV
cũng có thể sử dụng Internet hỗ trợ trong việc đưa ra các
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hiện tượng mới cần nghiên cứu, đặt ra những tình huống
có vấn đề đối với HS. Mặc dù trong giai đoạn này, thời
gian sử dụng Internet là không nhiều, nhưng hiệu quả lại
rất cao. Vì chỉ với một thời lượng ngắn ngủi, có thể
truyền tải được lượng thông tin khá nhiều và hình thức
truyền tải thông tin là khá hấp dẫn đối với HS, có thể đặt
HS vào một trạng thái tập trung cao độ, chuẩn bị tốt cho
các giai đoạn tiếp theo của tiết học.
2.3.2. Vai trò của Internet trong giai đoạn nghiên cứu
giải quyết vấn đề
Có thể nói, Internet có vai trò quan trọng trong giai
đoạn xây dựng kiến thức mới. Việc sử dụng Internet hợp
lí trong giai đoạn này sẽ mang lại những hiệu quả rất cao.
Bằng việc sử dụng những phần mềm mô phỏng hay minh
họa các hiện tượng, các quá trình, kết hợp các phương
pháp đàm thoại, HS dễ dàng nhận biết, so sánh và phân
tích các hiện tượng. Việc tiến hành các thí nghiệm với sự
hỗ trợ của Internet sẽ vừa là nguồn cung cấp các kiến
thức, vừa là phương tiện để cung cấp những kiến thức
mới. Thông tin dưới dạng văn bản (kênh chữ), hình ảnh
đồ họa, phim video (kênh hình), và âm thanh xuất hiện
trên màn hình chính là những đối tượng cần tìm hiểu,
nghiên cứu mà HS có thể thu nhận, phân tích và xử lí tốt
hơn. Các dữ liệu trên Internet hỗ trợ tốt cho các hoạt động
quan sát, mô tả của HS, dẫn đến sự hình thành những
biểu tượng hay quan niệm mới về vấn đề đang nghiên
cứu. Đây cũng là hình thức hữu hiệu, tạo điều kiện để tư
duy HS phát triển theo hướng khái quát hóa, quy nạp, từ
đó xây dựng kiến thức mới một cách chắc chắn.
Ngoài ra, việc mô phỏng, minh họa các hiện tượng
hay quá trình trên Internet còn làm nổi rõ mối quan hệ
giữa các sự kiện đang khảo sát với các sự kiện đã biết, từ
đó có thể dẫn dắt tư duy phát triển theo hướng suy lí, diễn
dịch để đi đến kiến thức mới.
2.3.3. Vai trò của Internet trong giai đoạn củng cố và
vận dụng kiến thức
Việc sử dụng Internet trong tổng kết và hệ thống hóa
tri thức sẽ có nhiều thuận lợi [5]. Có thể sử dụng phần
mềm để xây dựng chương trình tổng kết, hệ thống hóa tri
thức theo từng module. Chương trình có thể điều khiển
tiến trình tổng kết, đảm bảo việc hệ thống hóa có tính
logic cao về mặt nội dung. Với phần mềm ôn tập thì HS
có thể lựa chọn nội dung ôn tập từ hệ thống bảng chọn
(menu) của chương trình. HS có thể lặp lại quá trình ôn
tập với số lần thích hợp không hạn chế và dễ dàng chuyển
đổi giữa các nội dung khác nhau.
2.3.4. Vai trò của Internet trong giai đoạn kiểm tra, đánh giá
Trên Internet luôn có những chương trình phù hợp
trong việc giám sát chất lượng học tập của HS. Sử dụng
Internet làm công tác kiểm tra, đánh giá sẽ giảm đi rất
nhiều thời gian nhờ khả năng thống kê và xử lí kết quả
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nhanh chóng của hệ thống. Ngoài khả năng cho biết
nhanh chóng kết quả đánh giá, thì tính khách quan, tính
chính xác của các kết quả xử lí bằng Internet, khả năng
cho phép thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trên nhiều nội
dung kiến thức bằng các loại câu trắc nghiệm đa dạng
khác nhau là đặc tính riêng của Internet.
Biết tận dụng những khả năng này của Internet trong
việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, thì GV
có thể chủ động củng cố kiến thức cho HS ở bất kì thời
điểm nào trong quá trình dạy học. Đồng thời, HS có thể
tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tại nhà khi sử dụng
Internet theo kế hoạch cụ thể đã được GV phân công.
Học tập với Internet sẽ giáo dục cho các em lòng say
mê khoa học, hiểu được khả năng sáng tạo vô tận của con
người, hình thành ở HS niềm tin vào khả năng lao động,
ý nghĩa tốt đẹp của lao động sáng tạo; là kho tàng kiến
thức vô tận mà các em có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào, ở
đâu khi máy vi tính đã được kết nối với mạng Internet.
Với các cách khác nhau, trong từng giai đoạn khác
nhau, Internet có những vai trò hỗ trợ khác nhau. Nhưng
nhìn chung, sự hỗ trợ của Internet trong các giai đoạn của
quá trình dạy học là hết sức cần thiết và nhờ có nó mà
chất lượng dạy học được nâng cao.
2.4. Một số biện pháp sử dụng Internet trong dạy học
theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Biện pháp 1: Sử dụng Internet góp phần định hướng
HS huy động tri thức, tiếp cận, nhận biết các tình huống
có vấn đề.
Rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề cho HS thông qua
việc định hướng cho HS huy động tri thức để tiếp cận, khai
thác các tình huống có vấn đề, tiến tới nhận biết, phát hiện
ra các biểu hiện trực quan có liên quan đến vấn đề.
Theo Triết học duy vật biện chứng, mâu thuẫn là
động lực thúc đẩy sự phát triển. Mâu thuẫn ở đây là mâu
thuẫn giữa một bên là trình độ hiểu biết đang có, bên kia
là nhiệm vụ mới cần được giải quyết. Để giải quyết được
nhiệm vụ nhận thức mới, khắc phục được mâu thuẫn trên
thì phải xây dựng kiến thức mới, phương pháp mới, kĩ
năng mới. Trong dạy học, việc tạo ra tình huống có vấn
đề chính là tạo ra hoàn cảnh để HS tự ý thức được vấn đề
cần giải quyết, có nhu cầu hứng thú GQVĐ, biết được
mình cần phải làm gì và sơ bộ xác định được làm như thế
nào. Như vậy “vấn đề” ở đây vừa là đối tượng vừa là
động lực thúc đẩy hoạt động GQVĐ.
Do đó, để rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề cho HS thì
điều tất yếu là phải đặt HS vào hoàn cảnh cụ thể có liên quan
đến vấn đề mà HS cần giải quyết, tạo điều kiện cho HS trực
tiếp tham gia vào hoạt động phát hiện và GQVĐ. Trong dạy
học, việc tổ chức tình huống có vấn đề chính là tạo ra hoàn
cảnh để HS tự ý thức được vấn đề cần giải quyết, có nhu cầu
hứng thú giải quyết, biết được mình cần phải làm gì và sơ
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bộ xác định được làm như thế nào. Hay nói cách khác, việc
đặt HS vào tình huống có vấn đề chính là tạo ra hoàn cảnh
để HS rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề.
Để sử dụng hiệu quả các tài nguyên trên Internet vào
dạy học giúp HS phát hiện ra vấn đề một cách nhanh
chóng và dễ dàng, GV cần định hướng cho HS thực hiện
theo các bước sau:
- Sử dụng Internet tái hiện các kiến thức cũ có liên
quan; yêu cầu HS nêu lại các kết luận, quy tắc, định
luật… đã học hoặc yêu cầu HS dự đoán hiện tượng xảy
ra theo kinh nghiệm mà HS đã biết trước đó;
- Tăng cường cho HS quan sát các sự vật, hiện tượng
thông qua các kết quả thí nghiệm hoặc qua các đoạn
video trên Internet ghi lại các hiện tượng thực tế mà
những hiện tượng này mâu thuẫn hoặc trái hẳn với kết
luận, dự đoán của HS vừa nêu giúp HS nhận ra các biểu
hiện trực quan liên quan đến vấn đề;
- Gợi ý để HS phát hiện ra mâu thuẫn giữa sự vật,
hiện tượng vừa quan sát với vốn kiến thức mà HS đã có
trước đó. Khi HS xác định được mâu thuẫn từ tình huống
chính là HS đã phát hiện được vấn đề cần nghiên cứu.
Việc phát hiện, làm rõ mâu thuẫn từ tình huống có vấn
đề sẽ kích thích hứng thú của HS, dẫn tới sự “chuyển
động” của những tri thức mà HS đã có trước đây vào nhu
cầu tìm tòi “cái chưa biết”, tạo điều kiện thuận lợi cho
GV điều khiển HS phân tích tình huống, tiếp nhận và giới
hạn vấn đề cần giải quyết.
Ví dụ: Sử dụng Internet góp phần định hướng HS vận
dụng tri thức, tiếp cận, nhận biết các tình huống có vấn đề
liên quan đến “Mắt”. GV có thể cho HS quan sát video về
thực trạng liên quan đến các tật của mắt… Đây là một vấn
đề phổ biến trong thực tiễn, nhưng lại rất khó để HS hình
dung ra vấn đề. Do đó, sử dụng Internet khai thác tài nguyên
dạy học trong trường hợp này là rất cần thiết.

Hình 3. Các tật của mắt [10]
Thông qua các video này, HS sẽ phát hiện ra vấn đề
và tiến hành phân tích các yếu tố liên quan để phát biểu
chính xác vấn đề cần giải quyết.
Biện pháp 2: Sử dụng Internet góp phần định hướng
HS phân tích thông tin, vấn đề và đề xuất các giả thuyết,
chiến lược giải quyết vấn đề
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Để phát triển năng lực GQVĐ thì GV phải cung cấp cho
HS đầy đủ các dữ kiện có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
để HS có cái nhìn tổng quát về sự vật hiện tượng liên quan
đến vấn đề. Trên cơ sở đó, HS thu thập, sắp xếp, phân tích
và đánh giá thông tin liên quan đến các sự vật hiện tượng
riêng lẻ. HS sẽ phát hiện ra được điểm chung giữa các sự
vật hiện tượng hay nguyên nhân mấu chốt của vấn đề. Từ
đó, HS sẽ kết nối các thông tin thu thập được để đề ra được
chiến lược có thể GQVĐ một cách hiệu quả và tối ưu nhất.
Sử dụng Internet hỗ trợ HS giải quyết được vấn đề,
GV cần định hướng cho HS:
- Thu thập, sắp xếp, đánh giá tất cả các thông tin, dữ
kiện có liên quan đến vấn đề trên cơ sở quan sát các sự
vật, hiện tượng một cách tổng thể, trên tất cả các mặt, các
mối liên hệ (bên ngoài, bên trong, trực tiếp, gián tiếp);
- Kết nối các thông tin, dữ kiện vừa thu thập với kiến
thức đã có của HS để xác định nguyên nhân làm nảy sinh
vấn đề (làm rõ mâu thuẫn);
Để HS tiến hành thực hiện giải pháp tốt, GV sử dụng
Internet như một công cụ định hướng, gợi ý cho HS vạch
ra chiến lược, kế hoạch thực hiện việc GQVĐ, phân chia
từng giai đoạn thời điểm để tiến hành thực hiện từng mục
tiêu của giải pháp.
Ví dụ: “Mắt” là một khái niệm rất gần gũi với tất cả
HS. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về cấu tạo quang học của
mắt, GV cần sử dụng các mô phỏng hoặc đoạn video trên
Internet. Những tài nguyên này được sắp xếp một cách
có trật tự, mô tả đầy đủ và chính xác các thông tin liên
quan. Những định hướng này sẽ góp phần cho HS phân
tích thông tin và đề xuất các giả thuyết.

Hình 4. Cấu tạo quang học của mắt
Biện pháp 3: Sử dụng Internet góp phần định hướng
HS thực hiện kế hoạch theo giải pháp đã đề ra, điều
chỉnh kế hoạch, thực hiện
Sau khi lựa chọn được phương pháp tối ưu, HS cần
lập kế hoạch thực hiện giải pháp: tiến trình thực hiện,
phân bổ, cách sử dụng các nguồn lực; từ đó thực hiện kế
hoạch đề ra để tiến hành GQVĐ.
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Để thực hiện tốt giải pháp đã đề ra, quá trình hướng
dẫn của GV có thể được hỗ trợ bằng cách sử dụng
Internet giúp cho HS lên kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ
thể, tránh lãng phí thời gian, sức lực vào những công việc
không liên quan đến vấn đề. Đồng thời, để đảm bảo việc
thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra, GV cần định hướng và
giúp đỡ HS kịp thời lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch
hoạt động của nhóm sao cho phù hợp với vấn đề cần giải
quyết và đồng thời tuỳ theo điều kiện thực tế hiện có của
lớp học, trường học mà điều chỉnh, thay đổi kế hoạch
GQVĐ sao cho phù hợp nhất.
Từ những kết quả thu được, HS cần đối chiếu với
mục tiêu ban đầu để đánh giá kết quả thực hiện. Nếu kết
quả chưa phù hợp, cần tìm ra lí do để khắc phục, hoàn
thiện vấn đề. Đồng thời, trên cơ sở các kết luận rút ra cho
vấn đề vừa giải quyết, cần khái quát hóa lí thuyết, để áp
dụng cho những vấn đề tương tự, rút kinh nghiệm cho
những hoạt động tiếp theo.
Ví dụ: GV và HS có thể sử dụng các ứng dụng trực
tuyến để trao đổi, điều chỉnh kế hoạch GQVĐ như: Google
Docs, các mạng xã hội... Quá trình này có thể được tiến hành
giữa các nhóm HS - HS và GV. Những góp ý này đặc biệt
hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao từ trước. Thông
qua trao đổi, góp ý, và điều chỉnh, HS sẽ xây dựng được kế
hoạch thực hiện giải pháp một cách phù hợp.
Biện pháp 4: Sử dụng Internet tạo động cơ, hứng thú,
tăng cường sự tham gia tích cực của HS vào quá trình
giải quyết vấn đề
Một trong những bước quan trọng để người học
GQVĐ là xác định, làm rõ bản chất vấn đề. Để xác định
đúng bản chất của vấn đề, HS cần xác định, giải thích các
thông tin liên quan đến vấn đề; từ đó định hướng được
vấn đề cần nghiên cứu.
Hứng thú không phải là cái gì đó bẩm sinh, thiên
hướng. Vì thế, GV cần phát huy hơn nữa vai trò của
chính mình trong việc hỗ trợ và duy trì sự phát triển hứng
thú nơi chủ thể người học.
Trong quá trình dạy học, GV có nhiều cách để giúp
HS chủ động, hứng thú trong quá trình GQVĐ. Quá trình
này đòi hỏi HS phải có sự tập trung, chủ động trong việc
tiếp cận kiến thức.
Việc tạo hứng thú và sự tập trung của HS trong quá
trình GQVĐ là rất cần thiết. Tính trực quan và sinh động
của các tài nguyên trên Internet luôn góp phần mạnh mẽ
trong việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho HS. Do đó,
khi sử dụng hợp lí, đúng thời điểm thì Internet sẽ hỗ trợ
hiệu quả cho HS trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề.
Ví dụ: Để giảm bớt áp lực, giúp HS hứng thú hơn
trong học tập, GV có thể cho HS quan sát các hiện tượng
vĩ mô trong thực tế (quá trình chuyển động của các hành
tinh, khám phá vũ trụ...). Đối với những nội dung kiến
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thức này, HS sẽ rất khó để hình dung trọn vẹn nếu không
được hỗ trợ nhận thức bằng các tài nguyên trên Internet.
3. Kết luận
Việc ứng dụng CNTT vào trong GD-ĐT đã tạo ra một
sự chuyển biến rõ rệt trong quá trình đổi mới nội dung
chương trình, phương pháp dạy học, việc học của HS và quá
trình quản lí giáo dục. Việc khai thác và sử dụng mạng
Internet trong dạy học GQVĐ thông qua sự tổ chức của GV
giúp cho HS vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được
phương pháp chiếm lĩnh tri thức mới. Các môn khoa học tự
nhiên chứa đựng nhiều tiềm năng để bồi dưỡng và phát triển
năng lực GQVĐ. Mỗi nhiệm vụ học tập có những đặc trưng
riêng góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng năng lực
GQVĐ cho HS. Đặc biệt, đối với các nội dung kiến thức
gắn liền với thực tiễn, việc ứng dụng CNTT nói chung và
việc khai thác và sử dụng mạng Internet nói riêng vào dạy
học là một hướng đi thích hợp và mang tính cấp thiết.
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