
Trang 1 

BÁO CÁO DỰ ÁN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 

DỰ ÁN “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG” 

A – PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC 

PHẨM CHẤT NĂNG LỰC 

(a) Yêu nước  

(b) Nhân ái 

(c) Chăm chỉ 

(d) Trung thực 

(e) Trách nhiệm 

(1) Năng lực tự chủ và tự học 

(2) Năng lực giao tiếp và hợp tác 

(3) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

(4) Các năng lực đặc thù 

Ngôn ngữ (4.1) Tính toán (4.2) Khoa học (4.3) Công nghệ (4.4) 

Thẩm mĩ (4.5) Thể chất (4.6) Tin học (4.7)  
 

Phát hiện, bồi dưỡng NĂNG KHIẾU của học sinh, ví dụ: 

+ HS có năng khiếu ăn nói → phân công HS làm MC 

+ HS có năng khiếu nghệ thuật → phân công HS đóng kịch,… 

+ HS có năng khiếu về desgin → phân công HS làm thư mời, 

powerpoint,… 

 

 

 

 



Trang 2 

NĂNG LỰC HÓA HỌC 

Nhận thức hóa học Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

– Nhận biết và nêu được tên của các đối tượng, 

sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hoá học. 

– Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò 

của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình 

hoá học. 

– Mô tả được đối tượng bằng các hình thức 

nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng. 

– So sánh, phân loại, lựa chọn được các đối 

tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo 

các tiêu chí khác nhau. 

– Phân tích được các khía cạnh của các đối 

tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo 

logic nhất định. 

– Giải thích và lập luận được về mối quan hệ 

giữa các các đối tượng, khái niệm hoặc quá 

trình hoá học (cấu tạo - tính chất, nguyên nhân 

- kết quả,...). 

– Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ 

khoa học, kết nối được thông tin theo logic có 

ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày 

các văn bản khoa học. 

– Thảo luận, đưa ra được những nhận định phê 

phán có liên quan đến chủ đề. 

– Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt được câu hỏi 

liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh 

để đề xuất vấn đề; biểu đạt được vấn đề. 

– Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: 

phân tích được vấn đề để nêu được phán đoán; 

xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên 

cứu. 

– Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được 

khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được 

phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, 

điều tra, phỏng vấn,...); lập được kế hoạch triển 

khai tìm hiểu. 

– Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện 

và chứng cứ (quan sát, ghi chép, thu thập dữ 

liệu, thực nghiệm); phân tích được dữ liệu 

nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thuyết; rút ra 

được kết luận và và điều chỉnh được kết luận 

khi cần thiết. 

– Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng 

được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để 

biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu; viết 

được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác 

với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và 

tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người 

khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, 

phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách 

thuyết phục. 

– Vận dụng được kiến thức hoá học để phát 

hiện, giải thích được một số hiện tượng tự 

nhiên, ứng dụng của hoá học trong cuộc sống. 

–Vận dụng được kiến thức hoá học để phản 

biện, đánh giá ảnh hưởng của một vấn đề thực 

tiễn. 

– Vận dụng được kiến thức tổng hợp để đánh 

giá ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn và đề 

xuất một số phương pháp, biện pháp, mô hình, 

kế hoạch giải quyết vấn đề. 

– Định hướng được ngành, nghề sẽ lựa chọn 

sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

– Ứng xử thích hợp trong các tình huống có 

liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng 

phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội 

và bảo vệ môi trường. 
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B – ĐẶC ĐIỂM TIẾT HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC 

- Đặc điểm về mục tiêu: Chú trọng hình thành phẩm chất và năng lực thông qua việc hình thành kiến thức, kỹ năng; mục tiêu dạy học được 

mô tả chi tiết và có thể đo lượng và đánh giá được. Dạy học để biết cách làm việc và giải quyết vấn đề. 

- Đặc điểm về nội dung dạy học: Nội dung được lựa chọn nhằm đạt được các mục tiêu năng lực đầu ra. Chú trọng các kỹ năng thực hành, 

vận dụng vào thực tiễn. Nội dung chương trình dạy học có tính mở tạo điều kiện để người dạy và người học dễ cập nhật tri thức mới. 

- Đặc điểm về phương pháp tổ chức: 

+ Người dạy chủ yếu đóng vai trò là người tổ chức, cố vấn, hỗ trợ người học chiếm lĩnh tri thức; chú trọng phát triển khả năng giải 

quyết vấn đề. 

+ Đẩy mạnh tổ chức dưới dạng các hoạt động, người học chủ động tham gia các hoạt động nhằm tìm tòi khám phá, tiếp nhận tri thức 

mới. 

+ KHBD được thiết kế có sự phân hóa theo trình độ và năng lực của người học 

+ Người học có nhiều cơ hội được bày tỏ ý kiến, quan điểm và tham gia phản biện. 

- Đặc điểm về không gian dạy học: Không gian dạy học có tính linh hoạt, tạo không khí cởi mở, thân thiện trong lớp học. Lớp học có thể 

tron phòng hoặc ở ngoài trời, trong công viên, bảo tàng… nhằm dễ dàng tổ chức các hoạt động nhóm 

- Đặc điểm về đánh giá: Tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả “đầu ra”, quan tâm tới sự tiến bộ của người học. Chú trọng khả năng vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài ra 1 đặc điểm quan trọng trong đánh gia đó là: người học được tham gia vào quá trình đánh giá, nâng cao năng 

lực phản biện, một phẩm chất quan trọng của con người thời kỳ hiện đại. 

- Đặc điểm về sản phẩm giáo dục: 

+ Tri thức người học có được là khả năng áp dụng vào thực tiễn. 

+ Phát huy khá năng tự tìm tòi, khám phá vừ ứng dụng nên người học không bị phụ thuộc vào học liệu 

+ Người học trở thành những con người tự tin năng động và có năng lực. 
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C – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Dấu hiệu PC, NL Thời gian 

1 – Giới thiệu 

dự án và giao 

nhiệm vụ học 

tập 

- GV tiến hành chia thành 03 

nhóm. 

- GV đặt câu hỏi thảo luận về ô 

nhiễm môi trường đất, nước, 

không khí sau đại dịch covid. 

- Dựa vào kiến thức HS hiểu 

biết, kiến thức tìm trong SGK, 

trên mạng → trình bày, trả lời về 

ô nhiễm môi trường đất, nước, 

không khí sau đại dịch covid.  

(c), (d), (e) 

(1), (2), (4.1), (4.3), (4.4), (4.7) 

10/2 → 13/2/2022 

(HS học 2 buổi trực tiếp) 

- GV đặt vấn đề về việc tìm hiểu 

về những vấn đề ô nhiễm môi 

trường đất, nước, không khí sau 

đại dịch. 

- Nghe, nhận nhiệm vụ và định 

hướng đánh giá sản phẩm. 

(a), (b), (c), (d), (e) 

(1), (2), (3), (4.2), (4.3), (4.4), 

(4.7) 

- Tổ chức cho HS làm việc 

nhóm, lập kế hoạch thực hiện 

DA dựa vào nhiệm vụ, tiêu chí 

đánh giá sản phẩm (sản phẩm 

đây là con người – sự thay đổi 

trước và sau dự án) 

- Mỗi nhóm phụ trách về 01 loại 

ô nhiễm và đề ra/lựa chọn giải 

pháp (kỹ thuật hoặc ý tưởng) về 

loại ô nhiễm mà nhóm đã chọn. 

- Lập kế hoạch thực hiện dự án, 

gửi kế hoạch xây dựng cho GV 

góp ý, theo dõi. 

(b), (c), (d), (e) 

(1), (2), (3), (4.2), (4.3), (4.4), 

(4.7) 

2 – Thực hiện 

dự án 

- Trong thời gian làm việc của 

HS, GV thường xuyên liên lạc, 

giám sát tiến độ và cách thực 

hiện nhiệm vụ dự án của các 

nhóm, tư vấn qua báo cáo kết 

quả làm việc của HS bằng 

- Thực hiện theo kế hoạch DA và 

cập nhật tiến độ cho GV với thời 

gian và hình thức đã thống nhất.  

- Đặt câu hỏi, thắc mắc đề nghị 

GV giải đáp và hướng dẫn.  

(b), (c), (d), (e) 

(1), (2), (3), (4.1), (4.2), (4.3), 

(4.4), (4.5), (4.7) 

14/2 → 27/3/2022 

(HS học 1 buổi trực tiếp – 

1 buổi trực tuyến) 
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email, facebook hay trực tiếp 

trên lớp.  

- GV sử dụng phiếu đánh giá 

NL hợp tác trong quá trình theo 

dõi HS thực hiện DA. 

3 – Báo cáo 

dự án và tổng 

kết 

- GV thông báo hình thức và 

thời gian báo cáo.  

- Các nhóm HS báo cáo và trưng 

bày sản phẩm dự án.  

- GV nhận xét, tổng kết lại vấn 

đề trọng tâm của DA. 

- HS sử dụng phiếu đánh giá 

đồng đẳng. 

- Các thành viên kết hợp để hỗ 

trợ nhau hoàn thành tốt buổi báo 

cáo. 

(b), (c), (d), (e) 

(1), (2), (3), (4.1), (4.3), (4.4), 

(4.5), (4.7) 
13/4/2022 

4 – Lan tỏa 

dự án – Phát 

triển dự án 

- GV tổ chức giới thiệu dự án 

với các bạn HS K11 

- HS sẽ trao đổi, chia sẻ với các 

em K11 để lan tỏa và cũng như 

định hướng phát triển dự án cho 

năm học 2022 – 2023. 

(b), (d), (e) 

(4.1) 
20/5/2022 

 

  



Trang 6 

D – ĐÁNH GIÁ 

1 – NĂNG LỰC GIAO TIẾP, HỢP TÁC 

Tiêu chí 

Thang điểm 

Điểm 

4 3 2 1 

Hợp tác nhóm 

Cởi mở, quan tâm, 

giúp đỡ lẫn nhau, lắng 

nghe và phản hồi tích 

cực. 

Quan tâm, giúp đỡ lẫn 

nhau, lắng nghe và 

phản hồi tích cực 

nhưng chưa cởi mở. 

Ít quan tâm, giúp đỡ 

lẫn nhau, lắng nghe và 

phản hồi tích cực. 

Không quan tâm, giúp 

đỡ lẫn nhau, chưa 

lắng nghe và phản hồi 

tích cực 

 

Trách nhiệm, vì mục 

đích chung của nhóm 

Có trách nhiệm nhưng 

một số còn vì lợi ích 

cá nhân 

Một số chưa có trách 

nhiệm và còn vì lợi 

ích cá nhân 

Đa số không có trách 

nhiệm và vì lợi ích cá 

nhân 

 

Tích cực hoàn thành 

công việc của nhóm 

đúng thời hạn 

Tích cực nhưng một 

số chưa hoàn thành 

công việc đúng hạn 

Chưa tích cực hoàn 

thành công việc của 

nhóm đúng thời hạn 

Không tích cực tham 

gia công việc của 

nhóm 

 

Tính thần học hỏi, 

tiếp thu ý kiến 

Sẵn sàng tiếp thu ý 

kiến mới lạ, biết chấp 

nhận và làm những 

điều mới mẻ 

Sẵn sàng tiếp thu ý 

kiến mới lạ, tuy nhiên 

còn ngại thực hiện 

những phương án mới 

Chưa linh hoạt trong 

việc tiếp thu ý kiến, 

chưa biết chấp nhận 

và làm những điều 

mới mẻ 

Ít học hỏi, hạn chế 

trong việc tiếp thu ý 

kiến bên ngoài, chưa 

đổi mới trong cách 

làm việc 

 

Kế hoạch làm việc 

Rõ ràng, bám sát mục 

tiêu, có phân công 

nhiệm vụ cho từng 

thành viên và thời hạn 

hoàn thành cụ thể 

Rõ ràng, phân công 

nhiệm vụ cho từng 

thành viên và thời 

gian hoàn thành cụ 

thể, một số công việc 

chưa sát mục tiêu 

Chưa cụ thể, bám sát 

mục tiêu, có phân 

công nhiệm vụ cho 

từng thành viên và 

thời hạn hoàn thành 

cụ thể 

Không rõ ràng, chưa 

sát mục tiêu, có sự 

phân công nhiệm vụ 

cụ thể nhưng không 

có hạn hoàn thành 

 

Điểm      
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2 – NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, SÁNG TẠO 

NL thành 

phần 
Tiêu chí 

Các mức độ tiêu chí 

1 2 3 4 

I. Tìm hiểu 

vấn đề 

1. Phân tích được tình huống trong 

học tập và trong thực tiễn. 

Chưa phân tích được tình 

huống trong học tập và 

trong thực tiễn. 

Phân tích được một số 

yếu tố của tình huống 

trong học tập và trong 

thực tiễn. 

Phân tích được tình 

huống trong học tập 

và trong thực tiễn 

chưa đầy đủ, logic 

Phân tích được tình 

huống trong học tập và 

trong thực tiễn một cách 

đầy đủ và logic. 

2. Phát hiện và nêu được tình huống 

có vấn đề trong học tập và trong 

thực tiễn. 

Chưa phát hiện và chưa 

nêu được tình huống có 

vấn đề trong học tập và 

trong thực tiễn. 

Phát hiện và nêu được 

một số yếu tố của tình 

huống có vấn đề trong 

học tập và trong thực 

tiễn. 

Phát hiện và nêu được 

tình huống có vấn đề 

trong học tập và trong 

thực tiễn. 

Phát hiện và nêu được 

tình huống có vấn đề 

trong học tập và trong 

thực tiễn một cách chi 

tiết và đầy đủ. 

3. Thu thập và làm rõ các thông tin 

có liên quan đến các vấn đề cần giải 

quyết trong học tập và trong thực 

tiễn. 

Chưa thu thập và làm rõ 

các thông tin có liên quan 

đến vấn đề cần giải quyết 

trong học tập. 

Thu thập và làm rõ được 

một số thông tin có liên 

quan đến vấn đề cần giải 

quyết trong học tập. 

Thu thập và làm rõ 

được nhiều thông tin 

có liên quan đến vấn 

đề cần giải quyết trong 

học tập. 

Thu thập đầy đủ, chi tiết 

và làm rõ được nhiều 

thông tin có liên quan 

đến vấn đề cần giải 

quyết trong học tập. 

II. Đề xuất 

phương án 

4. Đề xuất và phân tích được một số 

phương án GQVĐ đặt ra. 

Chưa đề xuất và phân 

tích được một số phương 

án GQVĐ đặt ra. 

Đề xuất và phân tích 

được một số phương án 

GQVĐ đặt ra. 

Đề xuất và phân tích 

được các phương án 

GQVĐ đặt ra. 

Đề xuất đầy đủ và phân 

tích được các phương án 

GQVĐ đặt ra một cách 

hợp lí. 

III. Lập kế 

hoạch và 

thực hiện 

phương án 

5. Lập kế hoạch và giải quyết một số 

vấn đề đơn giản trong học tập và 

thực tiễn. 

Chưa lập được kế hoạch 

và giải quyết một số vấn 

đề đơn giản trong học tập 

và thực tiễn. 

Lập được kế hoạch và 

giải quyết một số vấn đề 

đơn giản trong học tập 

và thực tiễn. 

Lập kế hoạch và giải 

quyết các vấn đề đơn 

giản trong học tập và 

thực tiễn. 

Lập kế hoạch và giải 

quyết đầy đủ các vấn đề 

đơn giản trong học tập 

và thực tiễn một cách 
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NL thành 

phần 
Tiêu chí 

Các mức độ tiêu chí 

1 2 3 4 

hợp lí. 

6. Lựa chọn được phương án GQVĐ 

phù hợp nhất. 

Chưa lựa chọn được 

phương án GQVĐ phù 

hợp nhất. 

Lựa chọn được một số 

phương án GQVĐ phù 

hợp nhất. 

Lựa chọn được nhiều 

phương án GQVĐ phù 

hợp nhất. 

Lựa chọn được đầy đủ 

phương án GQVĐ phù 

hợp nhất. 

7. Thực hiện thành công phương án 

GQVĐ đã lựa chọn. 

Chưa thực hiện được 

phương án GQVĐ đã lựa 

chọn. 

Thực hiện chưa tốt 

phương án GQVĐ đã 

lựa chọn. 

Thực hiện tốt phương 

án GQVĐ đã lựa 

chọn. 

Thực hiện thành công 

phương án GQVĐ đã lựa 

chọn. 

IV. Đánh 

giá và phản 

ánh 

phương án 

8. Đánh giá được hiệu quả của 

phương án GQVĐ đã lựa chọn. 

Chưa biết đánh giá được 

hiệu quả của phương án 

GQVĐ đã lựa chọn. 

Biết đánh giá được một 

số hiệu quả của phương 

án GQVĐ đã lựa chọn. 

Biết đánh giá được 

hiệu quả của phương 

án GQVĐ đã lựa 

chọn. 

Biết đánh giá được đầy 

đủ hiệu quả của phương 

án GQVĐ đã lựa chọn. 

9. Vận dụng phương án GQVĐ vào 

tình huống và bối cảnh mới. 

Chưa vận dụng phương 

án GQVĐ vào tình 

huống và bối cảnh mới. 

Vận dụng chưa tốt 

phương án GQVĐ vào 

tình huống và bối cảnh 

mới. 

Vận dụng tốt phương 

án GQVĐ vào tình 

huống và bối cảnh 

mới. 

Vận dụng sáng tạo 

phương án GQVĐ vào 

tình huống và bối cảnh 

mới. 
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3 – NĂNG LỰC TỰ HỌC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH  

Các chỉ báo 
Bắt đầu 

(1) 

Mới nổi 

(2) 

Thành thạo 

(3) 

Chuyên 

nghiệp 

(4) 

Không quan 

sát được 

Thể hiện khả năng lập kế hoạch để hoàn thành một nhiệm vụ 

hoặc một tập hợp các nhiệm vụ. 
     

Xác định các rào cản tiềm arn đối với việc hoàn thành kế 

hoạch bằng cách sử dụng câu lệnh “Nếu, thì”. 
     

Theo dõi sự tiến bộ, nỗ lực theo thời gian.      

Các kế hoạch và thực hành bỏ qua một số phiền nhiễu trong 

khi thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến tăng khả năng tập trung. 
     

Phản ánh điểm mạnh, thách thức, nỗ lực và kết quả liên quan 

đến việc tự điều chỉnh trong các tình huống cụ thể. 
     

 

 

 

 


