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MỞ ĐẦU

3

I

• Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng
lực là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay. Trong các năng lực cần được
hình thành và phát triển cho HS, năng lực tự học được xem là một trong những năng lực
quan trọng nhất. Phát triển năng lực hợp tự học trong trường học giúp HS có thói quen
tự học, thói quen tư duy, giúp ích rất nhiều cho việc các em tự học khi không còn ngồi
trên ghế nhà trường, từ đó các em có được sự tự tin trong cuộc sống và công việc.

• Việc dạy và học môn Hóa học trong nhà trường phổ thông, góp phần quan trọng trong
việc phát triển con người, được trang bị đầy đủ thế giới quan khoa học và kiến thức
khoa học phục vụ cho cuộc cách mạng công nghệ hiện nay. Để đạt được mục đích
chung đó, tôi xin đưa ra bài tham luận với chủ đề: “Giảng dạy theo phương pháp tự
học môn Hóa học”.

Tự học là gì?

 Có nhiều quan niệm về tự học:

• Là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo

• Là quá trình tự mình hoạt động lĩnh hội tri thức khoa học

và rèn luyện kĩ năng thực hành

Theo quan điểm của dạy học tích cực, bản chất của học là tự học

• Người học luôn là chủ thể nhận thức, tác động vào nội dung

học một cách tích cực, tự lực, chủ động và sáng tạo để đạt được

mục tiêu học tập

Tự học là một quá trình chủ thể nhận thức tác động một cách

tích cực, tự lực, chủ động và sáng tạo vào đối tượng học nhằm

chuyển hoá chúng thành tài sản riêng, làm cho chủ thể thay đổi

và phát triển.

II. QUAN NIỆM VỀ TỰ HỌC
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TỰ 
HỌC

TỰ HỌC 
CÓ HƯỚNG 

DẪN

TỰ HỌC 
KHÔNG CÓ 

HƯỚNG DẪN

TỰ HỌC TRÊN LỚP

TỰ HỌC Ở NHÀ

Học kiến thức ngoài 
sách vở, học qua báo 
đài, mạng internet,…

II. QUAN NIỆM VỀ TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN 
HS TRÊN LỚP

HS HỌC, 
VẬN DỤNG

GV GIAO BÀI 
VỀ NHÀ

HS LÀM 
BTVN, CHUẨN 

BỊ BÀI MỚI

GV KIỂM 
TRA, ĐÁNH 

GIÁ

GV CHUẨN 
BỊ NỘI DUNG

1

2

3

46

5

Hướng dẫn
học sinh
Tự học 

III. CHU TRÌNH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
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BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Lên kế hoạch giảng dạy, mục tiêu cần đạt, soạn giáo án, chuẩn bị phiếu

bài tập trên lớp và bài tập về nhà hoặc tốt nhất là soạn “Vở bài tập cho

cả học kì hay cả năm học”

+ Soạn các câu hỏi lí thuyết:

 Về khái niệm, phân loại, tính chất vật lí, ứng dụng,… (lí thuyết theo

kiểu đoạn văn), giáo viên soạn câu hỏi dưới dạng điền khuyết, dạng

bảng, dạng nối câu,…

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Ví dụ: Câu 1: Điền vào dấu “…” để hoàn thành các câu sau:

- Quá trình phân li các chất trong nước ra (1)…………. được gọi là (2)

………………………

- Những chất khi tan trong nước phân li ra (3) ……. gọi là những (4)

……………………….

- Chất điện li gồm (5)………………………………………………..

- Chất điện li mạnh là những chất (6)………………………. phân li (7)

…………………

- Chất điện li yếu là những chất (8) …………………………….. phân li (8)
…………………… phần còn lại tồn tại dưới dạng (9)………………. trong dung

dịch.

+ Soạn các câu hỏi lí thuyết
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BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN + Soạn các câu hỏi lí thuyết

Câu 2: Điền dấu “v” vào câu đúng trong bảng sau: 

STT Chất 
Chất 

STT Chất 
Chất 

Điện li 
mạnh 

Điện li 
yếu 

Không 
điện li 

Điện li 
mạnh 

Điện li 
yếu 

Không 
điện li 

1 NaCl    7 Mg(OH)2    
2 HCl    8 Ca(OH)2    
3 HNO3    9 NaOH    
4 C2H5OH    10 Ba(OH)2    
5 CH3COOH    11 Fe(NO3)3    

6 
đường 

glucozơ 
   12 NaHCO3    

 

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

+ Soạn các câu hỏi lí thuyết

 Về đồng phân, danh

pháp, tính chất hóa học,

điều chế,… Giáo viên

soạn câu hỏi dạng lí

thuyết ví dụ như câu hỏi

về viết đồng phân, gọi

tên các chất, viết các

phương trình hóa học,…

Câu 3: Viết các phương trình điện li (nếu có): 
STT Chất Phương trình điện li 

1 HNO3 3 3HNO H NO    

2 HCl  

3 H2SO4 
 
 

4 HClO4  

5 CH3COOH  

6 H2S  

 



9/20/2020

6

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

+ Soạn các câu hỏi bài tập:

 Bài tập áp dụng: Soạn theo dạng, phân dạng chi tiết, có phương pháp giải, ví dụ mẫu,

mỗi dạng nên cho 3 – 5 câu vận dụng tương tự (đủ để HS hiểu và áp dụng thành thạo),

không nên cho quá nhiều dẫn đến việc quá tải. 

NỒNG ĐỘ MOL CỦA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH 

Phương pháp giải: 
+ Đổi đơn vị (nếu có) 
+ Tính nồng độ mol. 
+ Viết phương trình ion 
+ Đặt nồng độ mol của chất vào phương trình, suy ra nồng độ mol các ion tương ứng. 
Ví dụ:  Nồng độ mol của anion trong 
dung dịch Fe(NO3)2 0,20M là 
 A. 0,20M.           B. 0,40M. 
 C. 0,60M.           D. 0,80M. 

Hướng dẫn giải: 
2

3 2 3Fe(NO )  Fe  2NO

   0,2M        0,2M 0,4M

 §¸p ¸n B

  

 


 

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Câu 1: Nồng độ mol/l của Na+ trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Na2SO4 là 
A. 0,8 M. B. 0,4 M. C. 0,9 M. D. 0,6 M. 

Câu 2: Nồng độ mol/l của 2
4SO   trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Al2(SO4)3

là: 
A. 0,8 M. B. 0,4 M. C. 1,2 M. D. 2,4 M. 

Câu 3: Nồng độ mol/l của Cl – trong dung dịch CaCl2 0,3 M là 
A. 0,3 M. B. 0,6 M. C. 0,9 M. D. 0,15 M. 

Câu 4: Hoà tan 2,94 gam H2SO4 vào nước để được 600 ml dung dịch X. Nồng độ của 
ion H+ trong X là 
A. 0,1. B. 0,05. C. 0,005. D. 0,025. 

Câu 5: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,45M là 

A. 0,45M. B. 0,90M. C. 1,35M. D. 1,00M. 
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BƯỚC 2: GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRÊN LỚP

+ Dạy lí thuyết:

 Hướng dẫn học sinh cách sử dụng sách giáo khoa (cách đọc sách) và cách ghi

bài vào vở thế nào cho hợp lý và có hiệu quả.

 Định hướng điều chỉnh các hoạt động của HS: chính xác hóa các khái niệm hóa

học, các kết luận về các hiện tượng, bản chất hóa học mà HS tự tìm tòi được.

 Sử dụng các phương tiện trực quan, hiện tượng thực tế, thí nghiệm… là nguồn
để HS khai thác, tìm kiếm, phát hiện những kiến thức, kĩ năng về hóa học.

 Nêu vấn đề cần tìm hiểu, gợi mở để học sinh phát hiện vấn đề và tự tìm phương

án giải quyết vấn đề.

 Lắng nghe học sinh rồi nhận xét bổ sung , chỉnh lí hoặc củng cố.

 Tạo điều kiện để học sinh được vận dụng nhiều hơn.

BƯỚC 2: GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRÊN LỚP

+ Dạy HS vận dụng lí thuyết giải bài tập:

 GV nêu phương pháp giải và cho ví dụ mẫu và hướng dẫn HS

giải bài tập.

 GV cho các bài tập tương tự để HS tự làm và quan sát để hỗ trợ,

kịp thời giúp đỡ HS.

 Chú ý rèn luyện cho HS cách tư duy như: phân tích, so sánh,

tổng hợp, hệ thống hóa và rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn thông qua một số phương pháp giải bài tập về hóa học.
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BƯỚC 3: HS HỌC TRÊN LỚP, VẬN DỤNG

+ HS học lí thuyết trên lớp:

 Dựa vào những gợi ý của GV, kết hợp việc sử dụng SGK, thảo luận nhóm

để tìm ra kiến thức.

 Nghe giảng, kết hợp ghi chép hiệu quả.

 Học sinh cần biết tự thể hiện, tham gia quá trình thảo luận, biết tự đánh giá,

tự điều chỉnh bản thân và biết vận dụng kiến thức đã học vào các thực tiễn.

+ HS vận dụng trên lớp:

 Lắng nghe GV hướng dẫn phương pháp giải bài tập và các ví dụ mẫu.

 Dựa vào phương pháp giải và ví dụ mẫu, HS vận dụng làm những bài tập

tương tự.

BƯỚC 4: GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ

+ Giao bài dạng câu hỏi lí thuyết

+ Giao bài tập tương tự và bài tập tăng độ khó so với bài tập

trên lớp.

+ Khuyến khích HS dựa vào công nghệ thông tin, mạng internet

để tìm hiểu thêm những nội dung liên quan đến bài học.

+ Giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu trước bài học tiếp theo.
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BƯỚC 5: HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ, CHUẨN BỊ BÀI MỚI

+ HS cần biết xác định mục tiêu học tập, nội dung trọng tâm của bài

học, lên kế hoạch tự học

+ HS học lí thuyết dựa trên việc làm các câu hỏi điền khuyết, câu hỏi

dạng bảng, tự viết lại sơ đồ tư duy,…

+ HS dựa vào kiến thức học trên lớp, các bài tập mẫu, bài tập vận dụng

trên lớp để hoàn thành các bài tập về nhà.

+ HS nên tìm hiểu thêm kiến thức ngoài SGK, trên mạng internet,…

+ HS chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.

BƯỚC 6: GIÁO VIÊN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

+ GV kiểm tra mức độ hoàn thành nội dung về nhà của HS

ở đầu giờ học.

+ Khen ngợi, động viên HS, lên kế hoạch dạy bài mới và

điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy cho hiệu quả hơn.
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IV: ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

1. ƯU ĐIỂM

+ Ghi nhớ kiến thức một cách chủ động.

+ Phát hiện được ra những điểm mới trong học tập, tạo thói quen tự tìm

cách giải quyết vấn đề.

+ Thường xuyên tự học, ôn lại các kiến thức đã biết, HS sẽ ghi nhớ kiến

thức một cách tốt hơn.

+ Chủ động trong việc sắp xếp thời gian học ở nhà.

+ Tạo được thói quen tự học, tự tìm tòi, khám phá những kiến thức mới.

+ Dễ thích nghi với sự thay đổi của thời đại, công nghệ 4.0.

IV: ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

2. HẠN CHẾ

+ Việc tự học sẽ mất nhiều thời gian hơn.

+ Gặp khó khăn trong việc tạo động lực học cho bản thân.

+ Não bộ con người luôn hướng đến việc dễ, ngại việc khó, dễ
nản chí khi gặp vấn đề khó giải quyết.

+ Việc tự học sẽ khó hơn với những kiến thức nâng cao.
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Tự học có hướng dẫn khi còn ngồi trên ghế nhà trường giúp HS có 
thói quen tự hoc, thói quen giải quyết công việc, giúp ích rất nhiều cho 
việc tự học không có hướng dẫn sau này.

V. KẾT LUẬN

Tự học giúp cho HS dễ thích nghi với khoa học, kĩ thuật phát triển

nhanh chóng như hiện nay.

Phương pháp tự học là phương pháp học tập mới, linh hoạt, chủ động 
và mềm dẻo, lấy tự học và học theo nhóm là chính, để đáp ứng được 
yêu cầu đào tạo và quan điểm học tập suốt đời của thời đại ngày nay.


