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ABSTRACT
Experiential activity is an important educational activity, which is compulsory from grade 1 to grade 12
in the new general education program. Applying experiential activities in teaching Geography helps students
to deeply understand the content of the lesson. Depending on the type of lesson and the object of the student,
the teacher can choose the appropriate form of experience. The research article proposes the process of
organizing experiential teaching in Geography 6 at secondary schools, giving an illustrative example of
applying the experiential teaching process for a specific content.
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1. Đặt vấn đề
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục do
nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực
hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể
nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh
nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ
năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ
được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn
đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với
lứa tuổi. Học qua trải nghiệm giúp người học chuyển
hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức
mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy ở
người học tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng
với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.
2. Nội dung nghiên cứu
Căn cứ vào mục tiêu chương trình hoạt động trải
nghiệm và đặc điểm kiến thức môn Địa lí 6; Căn cứ
vào các yêu cần đạt về phẩm chất và năng lực của
HS; Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của Kolb;
quy trình thiết kế và tổ chức dạy học các chủ đề trải
nghiệm trong dạy học Địa lí 6 ở trường THCS thể
hiện như sau:
2.1. Xác định nội dung tổ chức học tập trải
nghiệm sáng tạo
Để đạt được mục tiêu dạy học đề ra, tích cực hóa
các hoạt động nhận thức của HS, GV cần thiết kế
được nội dung bài học dễ hiểu nhằm thông qua hoạt
động nhận thức để HS có thể lĩnh hội tri thức, kĩ
năng, kĩ xảo, phát triển tư duy và năng lực cần thiết
ở người học. Nội dung kiến thức phù hợp với học tập
trải nghiệm thường là những nội dung gắn với thực
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tiễn của HS, dễ dàng cho GV xây dựng những tình
huống thực tiễn hoặc những tình huống mô phỏng
gần giống với thực tiễn cho phép HS trải nghiệm
trong các tình huống đó để tự rút ra kiến thức mới.
Ví dụ: Khi dạy nội dung Vị trí của Trái Đất trong
hệ Mặ Trời, GV có thể tổ chức trò chơi “Tôi là ai”
để HS xác định được vị trí các hành tinh trong hệ
Mặt Trời. Hay để đo tính khoảng cách thực địa dựa
vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ, GV cho HS
sử dụng bản đồ du lịch tỉnh/ thành phố để xác định
khoảng cách trong một tình huống cụ thể: Xác định
khoảng cách thực tế từ Trường các em học tới trung
tâm thành phố/thị xã dựa vào tỉ lệ bản đồ.
2.2. Chuẩn bị tổ chức học tập trải nghiệm sáng
tạo
Tìm hiểu thực trạng, thông tin, địa điểm:
- GV tìm hiểu thực trạng xem HS đã được tiếp
cận với phương pháp học tập trải nghiệm chưa, HS
có hứng thú với phương pháp này không và cách
thức tổ chức như thế nào.
- Đối với hoạt động trải nghiệm ở môi trường
ngoài lớp học, GV cần tìm hiểu kĩ về địa điểm dự
kiến tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm.
Các công việc cần chuẩn bị trước khi tổ chức
học tập trải nghiệm sáng tạo: định hướng nội dung
học tập trải nghiệm sáng tạo, GV cần cung cấp cho
HS những thông tin về địa điểm, tài liệu tham khảo,
phương tiện, thiết bị, thành phần tham gia...
2.3. Xác định mục tiêu và sản phẩm đầu ra của
hoạt động trải nghiệm
Xác định mục tiêu bài học giúp GV đảm bảo
hướng đi đúng cho HS tập trung vào những kiến thức
và kĩ năng cơ bản, cần thiết.Bên cạnh việc xác định
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mục tiêu thông thường, GV cần xác định được trong
bài học GV sẽ định hướng cho HS phát triển năng lực
gì để trong quá trình hoạt động GV có thể đưa HS đi
đúng hướng.
2.4. Xác định phương pháp dạy học trải nghiệm
thích hợp
Việc thực hiện học tập trải nghiệm sáng tạo
thường áp dụng các phương pháp sau:
+Phương pháp dạy học dự án: Đây là một hình
thức dạy học, trong đó người học thực hiện một
nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý
thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới
thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với
tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm
việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản của dạy học
dự án. Dự án có thể tổ chức khá đa dạng trong hoặc
ngoài giờ học, giúp GV và HS có thể học tập một
cách linh động, hiệu quả tùy thuộc vào bối cảnh địa
phương hay bài học.
+ Phương pháp tình huống: GV đưa ra những
tình huống có thực của cuộc sống, trong đó người
học hình thành tri thức qua việc giải quyết các vấn
đề có tính xã hội của việc học tập. Tình huống là
những sự kiện, câu chuyện trên báo chí, tivi, thực tế
địa phương.
Ví dụ: Bài 4.“Phương hướng trên bản đồ. Kinh
độ, vĩ độ và tọa độ địa lí”
GV đưa ra tình huống: Một vị khách nước ngoài
đến thăm quan Phú Thọ, họ không biết đường đến
Đền Hùng, sử dụng bản đồ Du lịch Phú Thọ (khi
vị khách đó đang đứng tại Trường PTDTNT THCS
huyện Tân Sơn) em hãy xác định hướng đi cho vị
khách đó.
+ Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng:
Học tập phục vụ cộng đồng giúp người học làm
phong phú kiến thức của mình từ lý thuyết đến thực
tế và ngược lại.
Ví dụ: Bài 27.“Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh
hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất”
GV đưa ra vấn đề mà cộng đồng đang quan tâm
giải quyết hiện nay, đó là môi trường rừng bị phá hủy
dẫn đến các động vật quý hiếm, hoang dã trong rừng
có nguy cơ tuyệt chủng.
Em hãy cùng các cơ quan nhà nước và cộng đồng
dân cư đưa ra giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng hiên
nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
+ Phương pháp tham quan thực địa: Đây là
phương pháp truyền thống của nghiên cứu Địa lí.
Phương pháp tham quan thực địa là phương pháp
chính để thực hiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu.

Phương pháp này có vai trò quan trọng trong việc
kiểm chứng thực tế, đối chiếu lí thuyết với thực tiễn,
điều chỉnh kiến thức để có những đánh giá khách
quan trên cơ sở lí thuyết đã có.
Ví dụ: Bài 13, 14. “Địa hình bề mặt Trái Đất”.
GV tổ chức cho HS đi thăm quan các dạng địa
hình ở địa phương: núi, núi già, núi trẻ. Tổ chức
tham quan vào dịp hè để HS hiểu rõ hơn về các dạng
địa hình: đồng bằng, cao nguyên, các dạng địa hình
caxto.
+ Phương pháp điều tra, khảo sát địa phương:
GV là người hướng dẫn các em nghiên cứu trên một
lãnh thổ cụ thể - địa phương nơi các em đang sinh
sống và học tập giúp cho HS hiểu được các thành
phần và các mối quan hệ của các thành phần trong
các thể tổng hợp tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội.
Ví dụ: Bài 26.“Đất. Các nhân tố hình thành đất”
HS khảo sát một khu vực cụ thể tại địa phương
để hiểu thấy rõ mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên
và các yếu tố kinh tế - xã hội tác động tới quá trình
hình thành đất.
+ Phương pháp đóng vai: GV tổ chức cho HS
thực hành, “làm thử” một số cách ứng xử nào đó
trong một tình huống giả định.
Ví dụ: Bài 24.“Biển và đại dương”. HS đóng vai
là các hiện tượng tự nhiên (sóng, thủy triều, dòng
biển) để nói về sự hoạt động của các hiên tượng đó.
+ Phương pháp dạy học sử dụng các phương
tiện trực quan: phương tiện học tập trực quan giúp
mô hình hóa các sự vật, hiện tượng tự nhiên và kinh
tế - xã hội mà ngay cả trong thực tiễn HS cũng không
thể quan sát được, hoặc những đối tượng do khoảng
cách nên không thể quan sát được. Đồng thời, các
phương tiện học tập trực quan giúp GV “đem thực
tiễn vào trong lớp học”.
Ví dụ: Bài 7.“Sự vận động tự quay quanh trục của
Trái Đất và các hệ quả”.
GV cho HS quan sát hình ảnh, video về vũ trụ, hệ
mặt trời, Trái Đất trong hệ mặt trời; hệ quả chuyển
động tự quay quanh trục của Trái Đất để giúp HS
hiểu rõ hơn về các đối tượng, hiện tượng địa lí.
+ Phương pháp trò chơi: trò chơi là tổ chức cho
HS tìm hiểu một vấn đề hay thực hiện những hành
động, việc làm hoặc hình thành thái độ thông qua
một trò chơi nào đó.
Ví dụ: Bài 41.“Vị trí, hình dạng và kích thước
của Trái Đất” GV tổ chức trò chơi: “Tôi là ai” nhằm
giúp HS tự xác định được vị trí của mình trong hệ
Mặt Trời.
+ Cách chơi: GV chọn 9 em học sinh lên bảng,
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lần lượt đại diện cho Mặt Trời và 8 hành tinh (Sao
Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao
Thổ, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh).
GV ghi tên Mặt Trời và lần lượt 8 hành tinh vào
từng mảnh giấy và phát cho các học sinh dưới lớp.
Trong 15 giây, các học sinh xác định vị trí mình
thuộc nhóm nào và đứng vào vị trí đó để xác định
được vị trí của mình trong hệ Mặt Trời.
Tuy nhiên, khi vận dụng các phương pháp, tùy
theo tính chất và mục đích của từng hoạt động cụ thể
cũng như điều kiện, khả năng của các em mà GV có
thể lựa chọn một hay nhiều phương pháp phù hợp.
Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần
phát huy cao độ vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo
của HS và khai thác tối đa kinh nghiệm các em đã có.
2.5. Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng
tạo
+ Bước 1: Kinh nghiệm sẵn có sau khi HS đọc tài
liệu, sách báo hay từ thực tế cuộc sống...
+ Bước 2: Trải nghiệm cụ thể, HS sẽ tự định
hướng cho con đường học tập của mình, HS sẽ hiểu
sâu hơn nội dung vấn đề.
+ Bước 3: Phản hồi là phân tích, đánh giá nó để
HS rút ra được vấn đề cho phù hợp với nội dung lí
thuyết đã học.
+ Bước 4: Kinh nghiệm mới được hình thành một
cách sâu sắc, cụ thể.
+ Bước 5: Áp dụng để giải quyết vấn đề trong
thực tế có nghĩa là HS đưa ra những luận cứ để hình
thành tri thức thực sự.
3. Kết luận
Mục tiêu của dạy học hiện đại nói chung và môn

Địa lí nói riêng là nhằm đáp ứng yêu cầu của quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước
trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Do đó, trong quá trình
dạy học, GV cần thiết kế những bài học phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức,
kỹ năng của người học, khuyến khích tự học, tạo cơ
sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ
năng, phát triển năng lực, phẩm chất, nhằm đào tạo
những người lao động hoàn thiện trong tương lai,
đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
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