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Trước những yêu cầu của xã hội, thời đại và sự phát triển của khoạ học kĩ thuật, 

mục tiêu dạy học của môn Điạ lí ngày nay không đơn thuần chỉ là cung 

cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng Địa lí cho học sinh, mà qua đó phải góp phần 

cùng với các môn học khác đào tạo ra những con người có năng lực: Sáng tạo, năng 

động, tự lực và trách nhiệm, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết những tình huống, 

vấn đề của xã hội. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là một trong 

những phương pháp nhằm làm cho học sinh tự tìm tòi, phát hiện, giải quyết các vấn 

đề nhận thức có hiệu quả. Phát huy được tính tích cực, tự giác chủ động và sáng 

tạo của học sinh. 

 

Thế nào là dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề?  

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (hay dạy học giải quyết vấn đề) là phương 

pháp dạy học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động 

một cách sáng tạo, có những nét cơ bản của sự tìm tòi khoa học.  

Bản chất của nó là tạo nên chuỗi những "tình huống có vấn đề", "tình huống 

học tập" và điều khiển học sinh giải quyết những vấn đề đó. Nhờ vậy, nó đảm 

bảo cho học sinh lĩnh hội được vững chắc những cơ sở khoa học, phát triển năng 

lực tư duy sáng tạo và hình thành cơ sở thế giới quan khoa học. 



Mục tiêu của dạy học phát hiện giải quyết vấn đề là: Học sinh thấy rõ trách 

nhiệm về việc học tập của mình. Học sinh phát triển các kĩ năng viết và diễn đạt. Phát 

triển các kĩ năng giải quyết vấn đề và quyết định. Phát triển năng lực giao tiếp xã hội. 

Các bước tiến hành của dạy học định hướng giải quyết vấn đề bao gồm: 

* Bước 1: Đặt vấn đề (hay tạo tình huống có vấn đề): Giáo viên cần làm cho học sinh 

nhận biết vấn đề phân tích tình huống: Nhận biết, trình bày vấn đề cần giải quyết. 

* Bước 2: Giải quyết vấn đề: Tìm các phương án giải quyết, các giả thuyết, hệ thống 

hoá, sắp xếp các phương án giải quyết các giả thuyết, phân tích đánh giá các phương án, 

quyết định giải quyết. 

* Bước 3: Kết luận: Khẳng định hay bác bỏ các phương án, các giả thuyết đã nêu. 

 
Ý nghĩa của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Học theo cách giải quyết 

vấn đề, sử dụng những tri thức đã có của người học trong việc tiếp thu những tri thức 

mới cũng như tạo được những mối liên hệ giữa những tri thức khác nhau mà 

trước đó thường được nghiên cứu độc lập. 

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề để dạy mục “3. 

Khí hậu” của bài 27: Thiên nhiên châu Phi (Địa lí 7). 

- Bước 1: Đặt vấn đề: Vì sao Châu Phi được bao bọc xung quanh bởi các biển và đại 

dương nhưng lại là châu lục có khí hậu nóng và khô nhất thế giới? 

- Bước 2: Giải quyết vấn đề: Học sinh nêu các giả thuyết về nguyên nhân làm cho khí 

hậu Châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới:  

• Do vị trí Châu Phi nằm ở những vĩ độ thấp. 



• Do Châu Phi có kích thước rộng lớn, lục địa có dạng hình khối. 

• Do ảnh hưởng của gió mậu dịch và khối khí lục địa đại dương. 

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận: Mỗi học sinh (hoặc nhóm học sinh) nêu lí lẽ 

để bảo vệ giả thuyết của mình. 

 
+ Giáo viên cho học sinh quan sát và phân tích Bản đồ Tự nhiên Châu Phi kết hợp với 

kiến thức đã học để tìm ra nguyên nhân làm cho khí hậu Châu Phi nóng và khô vào bậc 

nhất thế giới (do vị trí, kích thước rộng lớn, có dạng hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ, ảnh 

hưởng của dòng biển lạnh, gió mậu dịch Đông bắc, khối khí lục địa…). 

- Bước 3: Kết luận: Sự phối kết hợp của tất cả các nhân tố trên là nguyên nhân làm cho 

khí hậu Châu Phi khô và nóng nhất thế giới. 

 



Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giúp học sinh vừa 

nắm được kiến thức mới, vừa nắm được phương pháp đi tới kiến thức đó, lại vừa 

phát triển tư duy tích cực, độc lập sáng tạo và có tiềm năng vận dụng tri thức vào 

những tình huống mới, chuẩn bị năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát 

hiện kịp thời và giải quyết hợp lí các vấn đề đã nảy sinh. Đây là phương pháp rất cần 

thiết để giáo viên áp dụng vào trong các bài giảng của mình, giúp phát triển năng lực và 

phẩm chất cho học sinh. 

 

 

 

 

 


