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1. Đặt vấn đề
Một thành tố quan trọng của quá trình dạy học 

chính là phương pháp dạy học. Đã có rất nhiều nghiên 
cứu khác nhau để đưa ra các phương pháp dạy học tiên 
tiến, tích cực đáp ứng các yêu cầu khác nhau của đổi 
mới giáo dục. Mục tiêu giáo dục của nhiều nước ở thế 
kỉ XXI, trong đó có Việt Nam là dạy học phát triển năng 
lực HS. Có thể khẳng định rằng, không có phương pháp 
hay kĩ thuật dạy học là tối ưu cho mục tiêu đó, mà mỗi 
phương pháp, kĩ thuật đều có những ưu điểm, hạn chế 
và có thể phù hợp với một số môn học nhất định. Một 
trong những phương pháp phù hợp với dạy học phát 
triển năng lực HS là dạy học khoa học qua khám phá. 
Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm 
vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào chương 
trình và tài liệu học tập môn Khoa học của Singapore.

2. Quan niệm về dạy học khoa học qua khám phá 
Khái niệm khám phá được dùng để chỉ sự phát hiện 

ra cái mới. Bắt đầu từ nửa cuối thế kỉ XX, từ  “khám phá” 
được đưa vào nhà trường. Học tập dựa trên khám phá 
(Inquiry - based learning, IBL) là một phương pháp sư 
phạm, phát triển các hoạt động nghiên cứu dạy học từ 
những năm 1960. Triết lí của học tập qua khám phá chính 
là lí thuyết học tập kiến   tạo, như trong các nghiên cứu 
của Piaget, Dewey, Vygotsky, và Freireamong,... Phương 
pháp dạy học truyền thống dần được thay thế bằng dạy 
học tích cực, trong đó các hoạt động học tập nhằm hình 
thành kiến thức mới thông qua việc giải quyết các nhiệm 
vụ học tập do HS thực hiện bằng các hoạt động tư duy 
nghiên cứu các tài liệu, trao đổi, thảo luận nhóm đến các 
hoạt động tìm tòi qua thực hành, thí nghiệm,... những 
hoạt động đó của HS được gọi là khám phá. 

Quan niệm về dạy học khoa học qua khám phá 
(Inquiry - based science education, IBS): John Dewey, 
một triết gia nổi tiếng về giáo dục đầu thế kỉ XX, là người 

đầu tiên chú ý và đề xuất dạy học khoa học như một quá 
trình khám phá và cách tư duy chứ không phải là việc 
ghi nhớ kiến thức một chủ đề. Có nhiều quan điểm khác 
nhau về dạy học khoa học qua khám phá, trong đó rõ 
ràng hơn cả là dạy học khoa học qua khám phá là một 
“phương pháp dạy học khoa học mà HS học khoa học bằng 
cách sử dụng các phương pháp, thái độ và kĩ năng tương 
tự như các nhà khoa học khi họ tiến hành nghiên cứu khoa 
học”.

Dạy học khoa học qua khám phá có một số đặc 
điểm như sau: HS được tham gia đề xuất/phát triển các 
câu hỏi nghiên cứu; thực hiện các quá trình thực nghiệm, 
thu thập dữ liệu; phân tích và xử lí thông tin; giải thích 
sau khi phân tích và xử lí thông tin thu thập được; kết nối 
để giải thích các kiến thức thu nhận được từ quá trình 
tìm tòi khám phá, lập kế hoạch cho các nghiên cứu tiếp 
theo.

3. Kinh nghiệm dạy học khoa học qua khám phá 
của Singapore

3.1. Về chương trình
Dạy học khoa học qua khám phá là quan điểm chủ 

đạo trong dạy học khoa học của Singapore. Quan điểm 
này thể hiện trong văn bản chương trình môn Khoa học 
mới. Theo chương trình khoa học của Singapore, dạy 
học khoa học không chỉ đơn thuần là cung cấp kiến 
thức, thành quả đạt được của các nhà khoa học mà còn 
phải chỉ cho HS thấy con đường các nhà khoa học đã 
thực hiện để có kết quả đó; từ đó HS được thực hiện các 
nghiên cứu theo con đường tương tự, phát triển được 
các kĩ năng tiến trình khoa học, hình thành và  phát triển 
được các năng lực. Thông qua phương pháp này, HS còn 
có thể áp dụng các kĩ năng quá trình vào việc giải quyết 
các vấn đề, hiện tượng trong tự nhiên với thái độ đúng 
mực. Chương trình cũng nêu ra một số nét đặc trưng của 
dạy học khoa học qua khám phá như ở Bảng 1.

DẠY HỌC KHOA HỌC QUA KHÁM PHÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA SINGAPORE

VŨ THỊ MINH NGUYỆT
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt: Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng 
lực học sinh (HS), việc đổi mới phương pháp dạy học là rất quan trọng. Với môn Khoa học, dạy học qua khám phá là một 
trong những phương pháp phù hợp với đặc thù môn học và với mục tiêu phát triển năng lực đặc thù cũng như năng lực 
chung. Vì vậy, khi định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS của Việt Nam trong 
thời gian tới, dạy học khám phá là một phương pháp cần được chú trọng. Nội dung bài viết đi vào trình bày và phân tích 
vấn đề dạy học khoa học qua khám phá trong chương trình và tài liệu học tập của Singapore, từ đó rút ra một số kinh 
nghiệm dạy học khoa học qua khám phá tại Việt Nam.

Từ khóa: Dạy học khám phá; môn Khoa học; học sinh. 

(Nhận bài ngày 14/4/2016; Nhận kết quả phản biện và chỉnh sửa ngày 01/6/2016; Duyệt đăng ngày 24/6/2016)
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3.1.1. Về nội dung dạy học trong chương trình khoa 
học của Singapore

Nội dung dạy học là một phần quan trọng hỗ trợ 
dạy học khám phá đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chương 
trình môn Khoa học mới ở trung học cơ sở của Singapore 
nêu rõ ý nghĩa của việc đưa các ngữ cảnh học tập là các 
tình huống trong đời sống thực vào môn Khoa học. Việc 
đưa các ngữ cảnh học tập hay và có ý nghĩa sẽ thu hút 
được HS tham gia đặt câu hỏi và tìm kiếm kiến thức và 
có thể giúp họ đạt được mục tiêu là hiểu biết sâu sắc 
hơn về các chủ đề khoa học. Đây là điểm khác biệt lớn 
giữa hai chương trình theo nội dung (chương trình năm 
2008) và chương trình theo năng lực (chương trình năm 
2014). Chương trình theo năng lực là chương trình tích 
hợp cao, cùng với sự kết hợp việc đưa ngữ cảnh học tập 
vào, các module trong chương trình khoa học Singapore 
năm 2014: Vật chất quanh ta (các chủ đề: Tính chất của 
vật chất, dung dịch, huyền phù, ô nhiễm nguồn nước, 
ô nhiễm không khí). Những băn khoăn về cơ thể con 
người,... đều phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy 
học khám phá.

3.1.2. Đánh giá trong dạy học khám phá
Ngay trong văn bản chương trình Singapore chỉ 

rõ, trong dạy học khám phá, việc đánh giá có thể thực 
hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Ngoài các bài thi 
viết, giáo viên có thể thực hiện đánh giá quá nhiều kênh 
khác nhau: Bài thực hành, quá trình thực hiện dự án, 
bảng kiểm quan sát, qua sản phẩm là các mô hình, sơ 
đồ, poster, quá trình thảo luận, chia sẻ và báo cáo kết 
quả... Giáo viên có thể đánh giá HS qua hồ sơ học tập. Hồ 
sơ học tập của HS chính là bức tranh mô tả đầy đủ về quá 
trình học tập, sự tiến bộ và thành tích của HS trong suốt 

quá trình. Hồ sơ học tập còn giúp HS trong việc tự đánh 
giá bản thân và đánh giá đồng đẳng.

3.2.  Tài liệu học tập
 Chúng tôi nghiên cứu bộ tài liệu All about science 

Bảng 1: Một số đặc trưng của dạy học khoa học qua khám phá

Đặc điểm cơ bản của 
dạy học khoa học qua 
khám phá

Tăng        Lượng HS tự định hướng    Giảm 
                                                       

Giảm        Lượng hướng dẫn từ            Tăng 
     giáo viên hoặc tài liệu        

 Câu hỏi
HS bị thu hút vào các 
vấn đề, hiện tượng, sự 
việc khi các em...

Đặt ra được 1 câu hỏi Lựa chọn giữa các câu 
hỏi

Làm rõ hoặc phân tích 
câu hỏi được cung cấp

Chấp nhận câu hỏi 
cho trước

Bằng chứng
HS ưu tiên các bằng 
chứng khi các em...

Xác định chứng cứ và 
thu thập chúng

Trực tiếp thu thập các 
dữ liệu cho trước

Được cho trước các dữ 
liệu và hỏi để phân tích 
chúng

Được cho trước các 
dữ liệu và hỏi cách 
phân tích chúng

Giải thích
HS tìm cách giải thích 
khi các em...

HS tự giải thích được 
sau khi tổng hợp các 
chứng cứ

Được hướng dẫn quá 
trình hình thành giải 
thích dựa vào chứng 
cứ

Được cung cấp cách 
có thể sử dụng để hình 
thành giải thích từ 
chứng cứ

Được cung cấp các 
chứng cứ

 Kết nối
HS đánh giá giải thích 
của chúng các em...

 Kiểm tra các nguồn 
khác và hình thành các 
kết nối với những giải 
thích trước đó

Được chỉ dẫn hướng 
tới nguồn kiến thức

Được chỉ ra các kết nối 
có thể

Được cung cấp kết 
nối

 Truyền thông
(HS báo cáo và minh 
hoạ kết quả các em...)

 Hình thức, trình bày 
logic, hợp lí.

Được hướng dẫn để 
phát triển giao tiếp

Được chỉ dẫn giao tiếp Được hướng dẫn 
từng bước trong 
giao tiếp.
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Cùng với đó, với mỗi nội dung thực nghiệm trong các bài cụ thể, tài liệu môn Khoa học 

của Singapore cũng đưa theo các bước rõ ràng bao gồm: mục đích, dụng cụ hoá chất, quy trình, 

phân tích, kết luận, thảo luận. Các hoạt động được thiết kế chi tiết hỗ trợ HS và giáo viên trong 

các hoạt động dạy và học khám phá. Theo cách đó, HS sẽ được làm quen dần với các bước 

Xác định vấn đề (xác định cái chúng ta 
muốn tìm  hiểu)

 Hình thành giả thuyết (đưa ra dự đoán 
khoa học)

 Lập kế hoạch thực nghiệm ( cách để kiểm 
tra giả thuyết)

 Thay đổi các biến (thay đổi các điều kiện 
làm thực nghiệm)

 Thực hiện nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra để kiểm tra 
giả thuyết. Khi thực hiện nghiên cứu cần theo các bước sau: 

- Thu thập dữ liệu (ghi chép những thứ quan sát được). 
- Phân tích và xử lí số liệu (xác định ý nghĩa của các số liệu, dữ 

kiện thu được). 
- Đưa ra kết luận (xác định xem giả thuyết có đúng không). 

Viết báo cáo 

Sơ đồ 1: Các bước nghiên cứu khoa học được trình bày 
trong tài liệu Singapore
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topical esentical guide for lower secondary của NXB 
Pearson xuất bản năm 2014, bộ tài liệu xuất bản dựa trên 
chương trình quốc gia mới năm 2013 (bộ tài liệu viết cho 
HS).

Tài liệu học tập của Singapore được biên soạn 
theo định hướng việc dạy và học theo các hoạt động. 
Việc dành một nội dung trong tài liệu để chỉ ra các bước 
trong nghiên cứu cho thấy sự chú trọng của các nhà giáo 
dục Singapore theo phương pháp dạy học khám phá. 
Các bước nghiên cứu khoa học được trình bày trong tài 
liệu của Singapore:

Cùng với đó, với mỗi nội dung thực nghiệm trong 
các bài cụ thể, tài liệu môn Khoa học của Singapore cũng 
đưa theo các bước rõ ràng bao gồm: Mục đích, dụng cụ 
hoá chất, quy trình, phân tích, kết luận, thảo luận. Các 
hoạt động được thiết kế chi tiết hỗ trợ HS và giáo viên 
trong các hoạt động dạy và học khám phá. Theo cách đó, 
HS sẽ được làm quen dần với các bước nghiên cứu khoa 
học, được thực hành và phát triển các kĩ năng quá trình, 
làm nền tảng cho việc phát triển các năng lực. 

Nội dung được lựa chọn trong các bài học ở tài 
liệu rất gần gũi với thực tiễn cuộc sống của HS, không 
có những vấn đề qua khó, hàn lâm. Điều này làm tăng 
hứng thú của HS trong học tập cũng như nghiên cứu 
khoa học, cũng như hỗ trợ HS rất lớn khi vận dụng kiến 
thức để nghiên cứu, khám phá, giải quyết các vấn đề liên 
quan đến thực tiễn. Ví dụ, với chủ đề biến đổi hoá học, 
tài liệu lựa chọn các nội dung trong bài, bao gồm: Các 
loại biến đổi; các quá trình là nguyên nhân gây biến đổi 
hoá học (nhiệt, ánh sáng, dòng điện, trộn các chất); axit, 
bazo, chất chỉ thị; mô hình hạt và biến đổi hoá học; ảnh 
hưởng của biến đổi hoá học. Có rất nhiều các phản ứng 
trong thực tiễn được đưa vào nội dung chủ đề: Phản ứng 
cháy của than đá; phản ứng tiêu hoá đường, phản ứng gỉ 
sắt, phản ứng quang hợp,...

4. Kết luận
Xác định được ý nghĩa của phương pháp dạy học 

khoa học qua khám phá với sự hình thành và phát triển 
năng lực cho HS, phương pháp này đã được đưa vào 
chương trình và tài liệu học tập của Singapore. Chương 
trình môn Khoa học của Singapore nêu rất rõ vai trò của 
phương pháp này trong dạy học khoa học cũng như có 
những chỉ dẫn cho việc thực hiện dạy và học cũng như 
đánh giá HS khi thực hiện phương pháp. Từ định hướng 
đó, tài liệu học tập môn Khoa học cũng được lựa chọn 
nội dung và biên soạn tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên 
và HS khi thực hiện dạy và học khoa học qua khám phá.

Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới chương 
trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng 
lực HS, việc đổi mới phương pháp dạy học là rất quan 
trọng. Với môn Khoa học, dạy học qua khám phá là một 
trong những phương pháp phù hợp với đặc thù môn 
học và với mục tiêu phát triển năng lực đặc thù cũng 
như năng lực chung. Vì vậy, khi định hướng đổi mới 
phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng 
lực HS của Việt Nam trong thời gian tới, dạy học khám 
phá là một phương pháp cần được chú trọng. Để thực 
hiện được điều này, cần thiết có thêm những nghiên cứu 
đầy đủ hơn về phương pháp, cách thức thực hiện cũng 
như có những nghiên cứu sâu hơn để vận dụng phương 
pháp dạy học khám phá vào những nội dung, chủ đề cụ 
thể trong thời gian tới.
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DISCOVERY TEACHING METHOD IN CURRICULUM AND LEARNING MATERIAL IN SINGAPORE

Vu Thi Minh Nguyet 
The Vietnam Institute of Educational Sciences

Abstract: Vietnam is on the way torenew curriculum and textbook towards students’competence development, 
in whichthe change in teaching methods is crucial. Discovery teaching is a suitable methods to Science subject, to 
target specific and general competence development. So the teaching innovation should be paid more attention to 
students’competence development in Vietnam in the coming time. This article presentsand analyze discovery teaching 
method in Science subject in Singapore, then withdraws some lessons-learnt in science teaching through discovery.

Keywords: Discovery teaching; Science subject; pupils. 
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