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The module "Environment and environmental education for preschool children"
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not only provides knowledge about the environment but also helps students
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apply that knowledge in environmental education for children in preschool. In
order for students' learning to be effective, it is necessary to increase experiential
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activities in teaching this module. Experiential learning is a teaching method that
develops learners' capacity. Through the organization of experiential activities
in teaching, teachers will avoid the situation of "vegetarian teaching", reduce
theory, increase practicality, teaching activities become more lively and
attractive; suitable to modern education, to meet the innovation of teaching
methods. The article builds the process of designing experiential activities and
applying them to a specific lesson plan. By organizing students to learn about
the environment through experience, students will develop common
competencies such as communication ability, creativity, problem-solving
ability, cooperation ability, etc. and subject-specific competencies such as the
ability to understand environmental issues and environmental education; ability
to learn about the process of environmental education for preschool children;
capacity for environmental protection education; capacity to integrate
environmental protection education in preschool activities.
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Thông tin bài viết

Tóm tắt
Học phần “Môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ Mầm non” không chỉ

Ngày nhận bài: 15/6/2021

cung cấp kiến thức về môi trường mà còn giúp sinh viên ứng dụng những kiến

Ngày duyệt đăng: 5/9/2021

thức đó trong giáo dục môi trường cho trẻ trong trường mầm non. Để việc học
tập của sinh viên đạt hiệu quả, cần tăng cường hoạt động trải nghiệm trong dạy
học học phần này. Học tập qua trải nghiệm là một phương pháp dạy học phát triển
năng lực người học. Qua việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học, giáo

Từ khóa: Hoạt động trải
nghiệm, môi trường, giáo dục
môi trường, giáo dục mầm
non

viên sẽ tránh được tình trạng “dạy chay”, giảm tính lý thuyết, tăng tính thực tiễn,
hoạt động dạy học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn; phù hợp với giáo dục hiện
đại, đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học. Bài viết xây dựng quy trình thiết kế
hoạt động trải nghiệm và vận dụng vào một giáo án cụ thể. Với việc tổ chức cho
sinh viên học tập về môi trường thông qua trải nghiệm, sinh viên sẽ được phát
triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực giải
quyết vấn đề, năng lực hợp tác… và các năng lực đặc trưng của môn học như
năng lực tìm hiểu các vấn đề về môi trường và giáo dục môi trường; năng lực
tìm hiểu về quá trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; năng lực giáo dục
bảo vệ môi trường; năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt
động ở trường mầm non.

1. Mở đầu
Giáo dục môi trường được triển khai ở mọi cấp

viên(SV) có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường.

học dưới nhiều hình thức vì mục tiêu bảo vệ môi

Từ đó, tạo tiền đề cho SV ứng dụng những kiến thức

trường và phát triển bền vững. Trong chương trình
đào tạo giáo viên (GV) mầm non trình độ cao đẳng,

đó trong giáo dục môi trường cho trẻ trong trường
mầm non. Con đường giáo dục hiệu quả nhất chính

học phần Môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ
mầm non (MT và GDMT cho trẻ MN) không chỉ cung

là đưa SV vào các hoạt động thực tế, để chính SV
được trải nghiệm, để SV tự hình thành kiến thức, kĩ

cấp kiến thức về môi trường mà còn giúp sinh

năng, tình cảm, kinh nghiệm cho chính mình. Xuất
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phát yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên
tại khoa Giáo dục Tiểu học -Mầm non, trường Cao

2.2. Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong dạy
- học học phần “Môi trường và giáo dục môi

đẳng Sư phạm Nam Định, tôi đã nghiên cứu về ý
nghĩa của các hoat động trải nghiệm (HĐTN) đối với

trường cho trẻ Mầm non”

việc giáo dục bảo vệ môi trường, từ đó thiết kế các

hoạt động gắn liền với môi trường sống, với thực tiễn

HĐTN trong giảng dạy học phần MT và GDMT cho
trẻ MN. Các HĐTN được thiết kế có thể là học tập

rất thích hợp tổ chức trải nghiệm. Do đó, tổ chức các
tiết học dưới hình thức HĐTN sẽ giúp SV được học

tại vườn thực nghiệm, thí nghiệm, thăm quan làng
nghề tại địa phương, thực hành làm một sản phẩm tái

tập trong môi trường. Điều này làm tăng hứng thú và
hiệu quả học tập cho SV. Kết thúc HĐTN, SV phải

chế…..
2. Nội dung nghiên cứu

đưa ra giải pháp cụ thể, nên HĐTN giúp SV đạt được
mục tiêu cuối cùng của GDMT là hình thành những

2.1. Khái niệm

hành động cụ thể vì môi trường. Chính vì vậy, dạy

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa đã đưa ra khái niệm
về HĐTN (theo nghĩa hẹp) là: Hoạt động giáo dục

Học phần “MT và GDMT cho trẻ MN” có các

học qua HĐTN chính là dạy học phát triển năng lực
cho người học.

thông qua sự trải nghiệm và sáng tạo của cá nhân
trong việc kết nối kinh nghiệm học được trong nhà

HĐTN sẽ giúp SV phát triển các năng lực chung
như năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực

trường với thực tiễn đời sống mà nhờ đó các kinh
nghiệm được tích lũy thêm và dần chuyển hóa thành

giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác… Mỗi nhiệm vụ
học tập khi trải nghiệm thường được tổ chức theo

năng lực [5].

hình thức các nhóm. Các SV cần phải phân công

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Liên và các cộng sự
đưa ra cách hiểu chung nhất về HĐTN đó là: hoạt
động giáo dục, trong đó nội dung và hình thức tổ
chức tạo điều kiện cho học sinh (HS) được tham gia

nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận mới có thể đưa ra kết
luận chung. Mỗi nhóm khi làm việc sẽ có cách thức
khác nhau, phù hợp với điều kiện của nhóm mình.
Theo đặc trưng của môn học, HĐTN còn giúp

trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch,
chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản

nâng cao năng lực đặc thù như năng lực tìm hiểu các
vấn đề về môi trường và giáo dục môi trường. Từ đó,

thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những

hướng đến hình thành cho SV năng lực tìm hiểu về

phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kĩ năng
sống và những năng lực cần có của công dân trong

quá trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; năng
lực giáo dục bảo vệ môi trường; năng lực tích hợp

xã hội hiện đại…[2].

giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ở
trường mầm non. Đây là những năng lực nghề

Đặc trưng của HĐTN là: người học tham gia trực
tiếp vào từng hoạt động; thể hiện tính chủ động của
người học trong hoạt động; tính hợp tác, tương tác

nghiệp đối với GV mầm non sau này.
2.3. Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm

trong hoạt động giữa người học với nhau và với môi

trong giảng dạy học phần MT và GDMT

trường; hoạt động tạo ra những giá trị mới cho bản
thân (kiến thức, kĩ năng, tình cảm)…

Học phần gồm 2 tín chỉ, chia làm 4 chương.
Chương 2 gồm 10 tiết. Bài được thiết kế thực nghiệm

Như vậy, HĐTN là một hoạt động giáo dục có sự
định hướng của GV, GV sẽ thiết kế và hướng dẫn

nằm trong phần “Tài nguyên nước” (Chương 2. Bảo
vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường), tôi đã tích

thực hiện, tạo cơ hội cho SV huy động những kiến
thức của bản thân để giải quyết các nhiệm vụ thực

hợp HĐTN vào mục 2. Sự ô nhiễm môi trường nước
và mục 3. Bảo vệ tài nguyên nước.

tiễn cuộc sống. Thông qua trải nghiệm, SV sẽ chuyển

Học phần có thể vận dụng rất đa dạng các hình

hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức
mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới . Từ đó nâng cao

thức tổ chức HĐTN như: câu lạc bộ, nghiên cứu thực
địa, thí nghiệm, hoạt động cộng đồng, tổ chức các trò

năng lực: tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, thích
ứng với môi trường, nghề nghiệp trong tương lai….

chơi, cuộc thi, lao động, tham quan dã ngoại... Việc
tổ chức các HĐTN sẽ giúp SV nhận thức được thực
trạng, bản chất của vấn đề.

122

V.T.T.Huong/ No.23_Aug 2021|p.120-128

Việc thiết kế các HĐTN cho SV thông qua học
phần được tiến hành theo các bước sau: (thông qua

+ Về năng lực: phát triển các năng lực sau cho
sinh viên

ví dụ “Tài nguyên rừng” (Chương 2. Bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường)

 Năng lực quan sát và thu thập dữ liệu về môi
trường

- Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học. Mục

 Năng lực hợp tác và tự học, năng lực giải quyết

tiêu bài học là những gì mà người học phải hiểu rõ,
phải nắm vững, phải làm được sau bài dạy. Mục tiêu

vấn đề

của bài học được xác định cụ thể trên các phương
diện: kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực. Trong

dụng kiến thức vào thực tiễn để cải tạo môi trường

mục này, GV cần xác định rõ các mức độ nhận thức
của sinh viên: biết – hiểu – vận dụng – phân tích –
tổng hợp – đánh giá.
Ví dụ, khi dạy nội dung, mục tiêu bài học cụ thể
như sau:
+ Về kiến thức:
 Biết được sự suy giảm tài nguyên rừng và cách
bảo vệ tài nguyên rừng;.

 Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên và vận
sống.
- Bước 2: Xác định mạch nội dung chính của bài.
Mạch nội dung chính là những kiến thức trọng tâm, hoạt
động chủ đạo của bài học. Đây là những đơn vị kiến thức
cần dành nhiều thời gian và hoạt động nghiên cứu của
SV để nắm được cái cốt lõi của bài học.
Ví dụ, khi dạy nội dung, mạch nội dung chính của
bài là:
 Biết được sự suy giảm nhanh chóng của tài

 Hiểu được vai trò của tài nguyên rừng

nguyên rừng

+ Về kĩ năng:

 Hiểu được vai trò của rừng trong việc bảo vệ lớp

 Quan sát, ghi chép, thu thập thông tin.

phủ thực vật, chống xói mòn đất.

 Làm thí nghiệm về vai trò của lớp phủ thực vật.

 Tự làm được một sản phẩm từ cây cối có tác

 Trồng cây thủy canh trong các chai lọ nhỏ tái

dụng làm xanh môi trường sống.

chế để tạo không gian xanh trong trường, trong lớp,
trong nơi sinh sống..

- Bước 3: Xác định các HĐTN có thể vận dụng
vào bài. Căn cứ vào mục tiêu bài học và mạch nội
dung chính của bài, xác định các hoạt động trải

+ Về thái độ:
 Nâng cao tình yêu thiên nhiên.
 Tăng cường ý thức bảo vệ rừng (lớp phủ thực
vật).
 Nâng cao ý thức tự học, tự tìm tòi, khám phá
thiên nhiên và niềm say mê với môn học.

nghiệm có thể tích hợp vào bài dạy. Điều này thể
hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa mục tiêu, nội dung,
phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động. Trong
mỗi HĐTN cần xác định mục tiêu và cách thực hiện.
Ví dụ, khi dạy nội, các HĐTN có thể tích hợp trong
bài là:

Mục tiêu

Hoạt động

Thời gian

Hiểu được vai trò lớp phủ thực vật trong

Thí nghiệm về vai trò của

1 buổi

việc bảo vệ đất, chống xói mòn đất

lớp phủ thực vật

Thực hành tạo không gian xanh trong
trường lớp, nơi ở

Thực hành dự án

- Bước 4: Xây dựng tiến trình hoạt động học tập.
Trong bước này, GV cần xây dựng tiến trình thực
hiện HĐTN. Xây dựng tiến trình càng cụ thể thì bài
dạy diễn ra thuận lợi, đạt được kết quả như dự kiến.
Ví dụ, khi dạy nội dung, các HĐTN có thể tích
hợp trong bài là:
+ Tổ chức hoạt động tại vườn thực nghiệm

Địa điểm
Vườn thực nghiệm
Phòng thí nghiệm

SV làm thí nghiệm về vai trò của lớp phủ thực
vật. SV phải tự xây dựng bộ dụng cụ về hiện tượng
rửa trôi ở nhà (mỗi nhóm chuẩn bị 2 chai nhựa, 1
xẻng, 1 lít nước, 2 cốc thủy tinh, quỳ tím). SV tiến
hành lấy 2 mẫu đất tại vườn thực nghiệm: 1 mẫu đất
không có cây mọc bên trên và 1 mẫu đất có cây mọc
tươi tốt. Đặt 2 mẫu đất vào 2 chai nhựa và cho nước
chảy qua 2 mẫu đất đó. Lấy cốc thủy tinh hứng nước
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sau khi chảy qua mẫu đất. Sau đó, thảo luận nhóm và
hoàn thành phiếu học tập
Đặc điểm

Độ đục/độ trong

Mẫu

Độ PH
(dùng quỳ tím)

Mẫu đất không có cây mọc
Mẫu đất có cây mọc

Từ đó, các nhóm rút ra vai trò của lớp phủ thực vật (rừng) đối với việc bảo vệ đất.
+ Tổ chức hoạt động trong lớp học
Các nhóm báo cáo kết quả thu được trong buổi làm thí nghiệm tại vườn thực nghiệm và giải thích vì sao có
hiện tượng đó.
Từ kết quả thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu, SV rút ra vai trò của tài nguyên rừng.
GV hướng dẫn SV tìm hiểu sự suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng.
+ Tổ chức hoạt động trong phòng thí nghiệm
SV tìm hiểu về chất dinh dưỡng đối với cây thủy canh. Sau đó SV thiết kế và thực hiện trồng cây thủy canh
trong các chai lọ nhỏ tái chế để tạo không gian xanh trong trường, trong lớp, trong nơi sinh sống.
- Bước 5: Tổng kết, đánh giá. Để việc đánh giá được khách quan, toàn diện, GV cần xây dựng các tiêu chí và
bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. Việc kiểm tra, đánh giá HĐTN của GV cần được tiến hành dưới nhiều hình thức
như quan sát quá trình thực hiện kết hợp với điền vào bảng ghi chép các hoạt động của SV, phiếu học tập, phiếu
câu hỏi…
2.4. Tổ chức thực hiện
2.4.1. Thiết kế giáo án có hoạt động trải nghiệm
Trên cơ sở lí luận, khi thiết kế bài dạy nội dung “Tài nguyên nước” (Chương 2. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
và môi trường), tôi đã tích hợp HĐTN vào mục 2. Sự ô nhiễm môi trường nước và mục 3. Bảo vệ tài nguyên nước.
Giáo án được xây dựng như sau:

CHƯƠNG 2: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 2, Tiết 1: Tài nguyên nước
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhận biết được môi trường nước bị ô nhiễm;
hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
nước.
- Hiểu được vai trò của tài nguyên nước; khái
niệm và một số hình thức biểu hiện của ô nhiễm
môi trường nước.
- Giải thích được sự ô nhiễm môi trường nước ở
địa phương sinh sống.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng thu thập và phân tích mẫu nước thải
ở nơi sinh sống.
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- Tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường: làm
các đồ dùng thay thế túi ni lông trong cuộc sống hàng
ngày hoặc làm các sản phẩm tái chế từ nhựa đã sử
dụng; Sưu tầm ca dao, tục ngữ về vai trò của tài
nguyên nước.
3. Thái độ
- Hứng thú với phương pháp học tập mới, say mê
môn học và tự giác, tích cực tự học suốt đời.
- Có ý thức, trách nhiệm sử dụng tiết kiệm tài nguyên
nước và giữ gìn môi trường nước trong sạch.
- Có tinh thần hợp tác, hăng hái tham gia các hoạt
động vì môi trường xanh, sạch, đẹp.

V.T.T.Huong/ No.23_Oct 2021|p.120-128

4. Định hướng phát triển năng lực

1. Chuẩn bị của giáo viên

* Năng lực chung: Tiếp tục phát triển và nâng cao
các năng lực học tập đã hình thành ở trường phổ thông:
Năng lực tự học và tự chủ, Năng lực giao tiếp và hợp
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

tập, phiếu cứu trợ, đáp án các nhiệm vụ học tập.
- Tài liệu dạy học.
2. Chuẩn bị cuả sinh viên

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực vận dụng kiến thức về môi trường vào
cuộc sống.
- Năng lực giáo dục môi trường: Biết xây dựng
kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp đối
tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo
dục đề ra.

- Đọc trước bài 2 - tiết 1: “Tài nguyên nước” ở
nhà.
- Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, đồng dao
hoặc những câu chuyện về nước để đọc cho trẻ mầm
non.
- Chuẩn bị các mẫu nước thải: 5 mẫu.
- Chuẩn bị các sản phẩm tự thiết kế.

- Hình thành năng lực dạy học tích hợp.

- Tài liệu học tập

II. Phương pháp dạy học

Đề cương bài giảng “Môi trường và GDMT cho

- Phương pháp dạy học theo hợp đồng

trẻ mầm non” (phần môi trường)

- Phương pháp đàm thoại

IV. Tiến trình dạy học

- Phương pháp hợp tác, làm việc nhóm

1. Ổn định lớp (1’)

- Phương pháp thuyết trình

2. Bài mới (5’)

- Phương pháp dạy học trực quan

GV cho SV xem video ô nhiễm môi trường nước,

III. Chuẩn bị của giáo viên và sinh viên
Hoạt động của giáo viên

- Máy tính, máy chiếu, giáo án, hợp đồng học

trao đổi, thảo luận, dẫn dắt vào bài.
Hoạt động của sinh viên

Hoạt động 1: Kí hợp đồng (4’)

Nội dung
1. Vai trò của tài nguyên nước

Trao hợp đồng đã có chữ kí của GV
cho SV 10 phút trước tiết học để SV
nghiên cứu.

SV nhận hợp đồng và nghiên
cứu.

- Nước có vai trò quan trọng trong
duy trì sự sống của con người và
sinh vật:

Giới thiệu hợp đồng và các nhiệm vụ
trong hợp đồng. Hướng dẫn cách thực
hiện các nhiệm vụ, giải đáp các thắc
mắc.

Lắng nghe và đặt câu hỏi các vấn
đề còn chưa rõ.

- Nước là môi trường sống của rất
nhiều loài sinh vật

Tổ chức cho SV kí hợp đồng.

SV kí hợp đồng

Hoạt động 2: Thực hiện hợp đồng (17’)
SV thực hiện các nhiệm vụ theo
nhóm. SV thảo luận và ghi lại kết
quả trên giấy A0
Theo dõi và hỗ trợ SV bằng cách cung
cấp phiếu hỗ trợ cho SV khi SV yêu
cầu.

SV có thể yêu cầu hỗ trợ khi gặp
khó khăn.

Hoạt động 3: Nghiệm thu hợp đồng
(20’)
Hướng dẫn SV điền các thông tin SV điền thông tin và tự đánh giá.
trong hợp đồng và tự đánh giá.
Yêu cầu 1 nhóm SV trình bày nhiệm
vụ 1.
GV chốt lại kiến thức.

1 nhóm SV cử đại diện trình bày
nhiệm vụ 1.

Yêu cầu 1 nhóm SV trình bày nhiệm
vụ 2.
GV chốt lại kiến thức.

1 nhóm SV cử đại diện trình bày
nhiệm vụ 2.

- Nước tham gia vào sự phát triển
của lớp vỏ Trái Đất
- Nước được coi là một tài nguyên
đặc biệt, có tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp lên hầu hết các lĩnh
vực kinh tế
2. Sự ô nhiễm môi trường nước
a. Khái niệm:
Ô nhiễm môi trường nước là sự
thay đổi thành phần và tính chất
của nước gây ảnh hưởng xấu đến
hoạt động sống bình thường của
con người và sinh vật.
b. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước
- Nguyên nhân tự nhiên
- Nguyên nhân nhân tạo
c. Một số hình thức ô nhiễm môi
trường nước
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Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của sinh viên

Yêu cầu 1 nhóm SV trình bày nhiệm
vụ 3.
GV chốt lại kiến thức.

1 nhóm SV cử đại diện trình bày
nhiệm vụ 3.

Hoạt động 4: Củng cố, đánh giá (3’)

Nội dung
- Hiện tượng phú dưỡng
- Nước bị ô nhiễm do kim loại nặng
- Nước bị ô nhiễm do vi sinh vật

Chốt lại kiến thức trọng tâm.

- Nước bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ
thực vật và phân bón hoá học

Các nhiệm vụ chưa hoàn thành trên
lớp SV sẽ tiếp tục hoàn thành ở nhà.

- Nước bị ô nhiễm do sự cố tràn
dầu:

GV thu lại bản hợp đồng và nhận xét
vào tiết sau.
GV gửi đáp án để SV có thể xem kĩ
lại.

SV nộp hợp đồng.

d. Hậu quả của ô nhiễm môi
trường nước
- Khan hiếm nước sạch trên thế
giới.
- Ảnh hưởng sức khỏe con người.
- Ô nhiễm không khí, đất,.
- Làm mất mỹ quan nơi cư trú.
- Suy giảm các hệ sinh thái.
- Ảnh hưởng tới các ngành kinh tế.
3. Bảo vệ tài nguyên nước
a. Bảo vệ tài nguyên nước chống ô
nhiễm
b. Các phương pháp xử lí nước thải
c. Bảo vệ tài nguyên nước tránh
cạn kiệt
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Sau khi xây dựng bộ câu hỏi, nhiệm vụ học tập,

nhiễm môi trường nước.

nội dung giáo án còn phần đáp án nhằm giúp người
học đánh giá kết quả học tập của nhóm mình và giữa

Mục 3. Bảo vệ tài nguyên nước có nội dung quan
trọng đối với học phần MT và GDMT cho trẻ MN, đó

các nhóm với nhau. Tuy nhiên, do khuôn khổ của bài
viết, tôi xin được lược bỏ phần này.

chính là kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và
thái độ của SV đối với các vấn đề môi trường xung

Trong bài dạy, mục 2. Sự ô nhiễm môi trường
nước có nội dung bài học phù hợp với HĐTN. Việc

quanh. Ở đây, SV sẽ bắt tay vào làm một việc thiết
thực để góp phần làm giảm rác thải nhựa ra môi

học qua trải nghiệm thường bắt đầu với một kinh

trường nước vì rác thải nhựa đã và đang hủy hoại sự

nghiệm cụ thể, hay nói cách khác bắt đầu bằng việc
“làm một cái gì đó”. Ở đây, các nhóm được giao

sống của các đại dương nói riêng và môi trường nước
nói chung. SV sẽ thực hiện dự án “Hành động nhỏ, ý

nhiệm vụ quan sát và làm thí nghiệm với các mẫu
nước mà các nhóm đã thu thập được. Lúc này chìa

nghĩa lớn”: làm một sản phẩm đơn giản thay thế túi ni
lông hàng ngày hoặc làm sản phẩm tái chế từ đồ nhựa

khóa để học chính là sự tham gia tích cực. SV không
thể học bằng cách đơn giản là đọc giáo trình. Để học

đã qua sử dụng.

hiệu quả đòi hỏi cá nhân hoặc các nhóm phải thực sự
bắt tay vào làm. Sau khi được làm thí nghiệm, rất
nhiều câu hỏi được đặt ra và các kênh liên lạc được
mở cho cá nhân và các thành viên khác trong nhóm.
Từ vựng lúc này là rất quan trọng và cần thiết giúp SV
diễn đạt bằng lời và thảo luận với những người khác.
Từ đó, hình thành cho SV năng lực hợp tác và giao
tiếp hiệu quả. Từ trực quan sinh động, SV sẽ rút ra
những dấu hiệu đặc trưng của những mẫu nước bị ô
nhiễm và đưa ra khái niệm ô nhiễm môi trường nước.
SV sẽ có thể vận dụng lí thuyết từ giáo trình hoặc hiểu
biết của bản thân để giải thích, tìm ra nguyên nhân ô

2.4.2. Tổ chức dạy học
Tôi đã tiến hành thực nghiệm tại lớp Mầm non
K41. Học phần MT và GDMT cho trẻ MN được
giảng dạy học kì I. Lớp có 19 SV, được chia thành 4
nhóm, mỗi nhóm cử ra nhóm trưởng và thư kí. Phòng
học cũng được sắp xếp lại thành 4 khu vực. SV ngồi
thành hình tròn và quay mặt vào nhau để cùng thảo
luận, làm thí nghiệm.
2.4.3. Kết quả thực nghiệm
- Sau bài dạy, tôi đã phát phiếu lấy ý kiến phản
hồi của sinh viên, kết quả như sau:
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+ 19/19 (chiếm 100%) sinh viên biết được khái
niệm, các hình thức ô nhiễm, hiểu được vai trò và

(trải nghiệm tại làng nghề ở địa phương, tổ chức
cuộc thi, lao động công ích, tham quan dã ngoại…).

nguyên nhân gây ô nhiễm của môi trường nước.
+ 19/19 (chiếm 100%) sinh viên nhận biết được

Các thành phần của môi trường tự nhiên rất gần gũi
mỗi người nên tổ chức các hoạt động trải nghiệm sẽ

môi trường nước bị ô nhiễm; làm các đồ dùng thay

mang lại hiệu quả cao. Dạy học giáo dục môi trường

thế túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày hoặc làm
các sản phẩm tái chế từ nhựa đã sử dụng; sưu tầm ca

qua các HĐTN giúp sinh viên được tham gia trực
tiếp trong hoạt động bảo vệ môi trường. Vì vậy, các

dao, tục ngữ về vai trò của tài nguyên nước.

năng lực của sinh viên được hình thành và phát triển
một cách tốt nhất. Trong quá trình trải nghiệm, GV

+ 19/19 (chiếm 100%) sinh viên hứng thú với
cách khám phá tri thức (rút ra khái niệm, các hình
thức ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm của môi
trường nước) thông qua hoạt động làm thí nghiệm.
+ 17/19 sinh viên (chiếm 89,5) sinh viên thấy
hoạt động thí nghiệm trên là phù hợp với nội dung
bài học.
+ 16/19 sinh viên (chiếm 84,2%) sinh viên thấy
rằng thông qua hoạt động thí nghiệm đã hiểu hơn về
hoạt động trải nghiệm và có thể vận dụng thiết kế

không tham gia mà chỉ là người hỗ trợ cho SV. Để
tổ chức các HĐTN một cách hiệu quả, tôi xin đề xuất
một số ý kiến sau:
- Giảng viên cần thiết kế nội dung trải nghiệm
phù hợp với bài học; lựa chọn hình thức, địa điểm
trải nghiệm phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Nhà trường cần hỗ trợ kinh phí vì các hoạt động
trải nghiệm đều cần có dụng cụ thí nghiệm.
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