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TÓM TẮT 

 Trong đề tài này, chúng tôi trình bày 3 vấn đề:(1) Tìm hiểu nội dung giáo dục kĩ năng sống 

trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội; (2)Tìm hiểu thực 

trạng giáo dục kĩ năng sống trong chủ đề này; (3) Đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục các kĩ 

năng sống cơ bản cho học sinh. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số kết luận và ý kiến đề xuất. 

Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, con người và sức khỏe, Tự nhiên và Xã hội. 

ABSTRACT 

In this subject, we present 3 matters: (1) Find out the content of educating living skills in 

teaching the topic” Human and health” of the natural and social subject; (2) Investigate the status of 

educating living skills in the above topic; (3) Propose some methods to teach students some basic 

living skills. Finally, we give some conclusions and recommendations. 

Key words: educating living skills, Human and health, the natural and social subject. 

 

1. Đặt vấn đề 

Xã hội ngày càng phát triển dẫn đến những thay đổi về môi trường sống, hoạt động 

và học tập của thế hệ trẻ theo cả hai hướng: tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, trong những 

năm gần đây, các biểu hiện tiêu cực ở thế hệ trẻ ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt 

là ở các đô thị và thành phố lớn. Nhiều em học giỏi, nhưng ngoài điểm số cao thì khả năng 

tự chủ, kĩ năng giao tiếp lại rất kém…Đó là vì các em thiếu kĩ năng sống. Chính vì thiếu kĩ 

năng sống, nhiều em không biết giải quyết vấn đề hay giải quyết  một cách tiêu cực dẫn 

đến các sự việc đáng tiếc. 

Kĩ năng sống đơn giản là tất cả những điều cần thiết chúng ta phải biết, là khả năng 

ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, ứng phó tích cực trước các tình huống 

trong cuộc sống. Kĩ năng sống có thể được hình thành tự nhiên, học từ những trải nghiệm 

của cuộc sống hoặc do giáo dục mà nên.Từ đó, ta có thể nhận thấy việc giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là đối với học sinh Tiểu học. 

Nhận thức rõ điều đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định triển khai giáo dục kĩ năng 

sống trong một số môn học ở nhà trường Tiểu học trong đó có môn Tự nhiên và Xã hội. 
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Môn học này cung cấp cho học sinh các kiến thức và kĩ năng sống cơ bản qua ba chủ đề 

chính:“Con người và sức khỏe”, “Xã hội”, “Tự nhiên”. Trong đó, “Con người và sức 

khỏe” là một trong những chủ đề nền tảng để hình thành các kĩ năng sống cơ bản cho học 

sinh như kĩ năng tự nhận thức, tự bảo vệ và tự phục vụ, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng 

tư duy phê phán, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin… giúp các em hình 

thành những kĩ năng sống cần thiết để sống thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Xuất phát từ các lí do trên, chúng tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài “Giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”của môn Tự 

nhiên và Xã hội”. 

2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong quá trình dạy học 

chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. Trên cơ sở đó đề 

xuất một số biện pháp góp phần giáo dục các kĩ năng sống cho học sinh hiệu quả hơn. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong để tài này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp lí thuyết; 

phương pháp thống kê, phân loại; phương pháp  điều tra; phương pháp phân tích, tổng hợp, 

so sánh, quy nạp. 

3. Giải quyết vấn đề 

3.1. Tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống trong chủ đề “Con người và sức khỏe” 

của môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

3.1.1. Thực trạng học kĩ năng sống của học sinh qua chủ đề “Con người và sức khỏe” của 

môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

* Mục đích nghiên cứu thực trạng: Nhằm tìm hiểu những mong muốn, phản hồi từ 

phía HS để làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp để GDKNS trong chủ đề “Con người và 

sức khỏe” một cách nhẹ nhàng, hiệu quả và phù hợp với mọi đối tượng được giáo dục. 

* Đối tượng điều tra là 630 học sinh thuộc các khối lớp 1, 2, 3 của ba trường Tiểu 

học: Lê Lai, Núi Thành, Lê Quang Sung - Thành phố Đà Nẵng. 

* Nội dung điều tra: Tìm hiểu sự yêu thích và hứng thú của học sinh, khả năng vận 

dụng những KNS vào thực tế, một số hoạt động học sinh yêu thích trong quá trình  học các 

bài của chủ đề “Con người và sức khỏe”. 

* Phương pháp điều tra: Phương pháp an- ket, phương pháp xử lí thống kê. 

* Kết quả nghiên cứu thực trạng:  

Sau quá trình điều tra, chúng tôi nhận thấy đa số các em thích học các bài học trong 

chủ đề “Con người và sức khỏe” và có hứng thú với việc học các KNS. Các em đều đã biết 

vận dụng những KNS được học vào thực tế cuộc sống tuy nhiên khả năng vận dụng còn 

chưa cao và chưa thường xuyên. Mức độ vận dụng còn khác nhau ở các khối lớp. 

3.1.2. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề “Con người và sức khỏe” 
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của Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

* Mục đích nghiên cứu thực trạng: Nhằm đánh giá đúng những ưu nhược điểm của 

quá trình dạy học tích hợp KNS qua chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và 

Xã hội. Từ đó đề xuất một số biện pháp khắc phục những hạn chế ở hiện tại, góp phần 

nâng cao chất lượng GDKNS cho HS lớp 1, 2, 3 trong dạy học chủ đề này. 

* Đối tượng điều tra là 50 GV đang giảng dạy tại các khối lớp 1, 2, 3 tại 4 trường 

Tiểu học: Lê Lai, Núi Thành, Lê Quang Sung, Diên Hồng thuộc địa bàn các quận Hải 

Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.  

* Nội dung điều tra: 

 - Tìm hiểu nhận thức của GV về tầm quan trọng của việc GDKNS cho HS, cũng 

như mức độ tích hợp GDKNS trong chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và 

Xã hội. 

- Tìm hiểu những KNS cơ bản mà GV đã giáo dục cho HS qua các bài của chủ đề 

“Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội. 

- Tìm hiểu những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực mà GV đã sử dụng 

cũng như mức độ sử dụng chúng trong quá trình dạy học các bài trong chủ đề “Con người 

và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội nhằm GDKNS cho HS. 

- Tìm hiểu mức độ xây dựng môi trường thực hành KNS cho HS và sử dụng các 

phương tiện dạy học hiện đại của GV trong quá trình dạy học chủ đề “Con người và sức 

khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội. 

- Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của GV trong quá trình dạy học tích hợp 

GDKNS cho HS trong chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội. 

* Phương pháp điều tra: Phương pháp an- ket, phương pháp xử lí thống kê. 

* Kết quả nghiên cứu thực trạng:  

- Qua việc điều tra, chúng tôi nhận thấy rằng: 

+ GV đã tích hợp GDKNS trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” của 

môn Tự nhiên và Xã hội. Tuy nhiên, mức độ tích hợp còn thấp. 

+ Đa số GV đều nhận thức được tầm quan trọng của KNS cho HS qua các bài 

học trong chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội. Nhưng chưa tìm 

ra được biện pháp GDKNS một cách tốt nhất cho HS.  

+ GV còn chưa chú trọng đến việc sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy 

học tích cực, các phương tiện dạy học hiện đại nhằm GDKNS cho HS. Đồng thời, mức độ 

xây dựng môi trường GDKNS qua chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và 

Xã hội còn thấp. 

3.2. Tìm hiểu những nội dung dạy học có thể giáo dục kĩ năng sống trong chủ đề “Con 

người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội 

GV có thể giáo dục rất nhiều KNS cho HS thông qua các bài học trong chủ đề “Con 

người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. Nhưng các kĩ năng sống cơ 

bản được giáo dục thông qua chủ đề này là: Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tự phục vụ và tự 

bảo vệ, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng làm chủ bản thân, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, 
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kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin. Tuy nhiên, việc lựa chọn các 

KNS để giáo dục trong từng bài phụ thuộc vào nội dung bài học, phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học mà GV sử dụng để giáo dục cho HS. 

3.3.  Một số biện pháp giáo dục các kĩ năng sống cơ bản cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” 

3.3.1.  Cơ sở đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội 

- Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”của 

môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. 

- Nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học. 

3.3.2. Một số biện pháp giáo dục các kĩ năng sống cơ bản cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội 

Ở phần này, chúng tôi đề xuất ba biện pháp nhằm GDKNS cho HS trong dạy học chủ 

đề này. Đó là: 

*Biện pháp 1: Lựa chọn và phối hợp các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 

- Quy trình thực hiện 

+ B1: Xác định mục tiêu của bài học. 

+ B2: Xác định các KNS có thể hình thành và rèn luyện cho HS thông qua bài 

học. 

+B3: Xác định các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm tích hợp 

GDKNS. 

+ B4: Thiết kế các hoạt động dạy học có tích hợp GDKNS. 

+ B5: Tổ chức thực hiện. 

* Biện pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục kĩ năng sống. 

- Quy trình thực hiện 

+ B1: Xác định các KNS cần rèn luyện cho HS. 

+ B2: Chuẩn bị nội dung và hình thức GDKNS. 

+ B3 : Tổ chức thực hiện. 

+ B4: Tổng kết, đánh giá. 

* Biện pháp 3: Sử dụng tình huống học tập trên phương tiện nghe nhìn theo hướng 

GDKNS. 

-  Quy trình thực hiện 

+ B1: Xác định mục tiêu bài học. 

+ B 2: Xác định KNS cần giáo dục cho HS 

+ B3: Xây dựng các tình huống học tập  

+ B4 : Sử dụng tình huống học tập 

Bên cạnh đó, ở mỗi biện pháp, chúng tôi còn đi sâu nghiên cứu về ý nghĩa, những lưu ý 

khi sử dụng biện pháp cũng như đưa ra những ví dụ minh họa nhằm giúp người đọc có cái 



Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 

5 

nhìn cụ thể hơn về mỗi biện pháp giáo dục các KNS cơ bản cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội. Từ đó giúp hình 

thành KNS cho HS một cách nhẹ nhàng, thiết thực và hiệu quả. 

4. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Qua việc tìm hiểu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài, chúng tôi đã xây dựng 

được ba biện pháp giáo dục KNS cho HS lớp 1, 2, 3 trong dạy học chủ đề “Con người và 

sức khỏe” của môn Tự nhiên và Xã hội.  

- Biện pháp 1: Lựa chọn và phối hợp các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 

- Biện pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục kĩ năng sống 

- Biện pháp 3: Sử dụng tình huống học tập trên phương tiện nghe nhìn theo hướng giáo 

dục KNS 

Các biện pháp trên nhằm giúp GV giáo dục và rèn luyện KNS cho HS một cách nhẹ 

nhàng, thiết thực và hiệu quả. Từ đó, hình thành cho HS các KNS cơ bản và cần thiết trong 

cuộc sống. 

4. Kết luận 

*Kết luận:  

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau : 

- GDKNS cho HS có hiệu quả nhất ở bậc Tiểu học. 

- GDKNS cần được tiến hành giáo dục qua tất cả các môn học khác của bậc Tiểu học.  

- GDKNS là cả một quá trình nên không thể hình thành trong một thời gian ngắn. 

- Các KNS hình thành cho HS qua chủ đề: tự nhận thức, tự phục vụ và tự bảo vệ, tư 

duy phê phán, hợp tác, giao tiếp, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định,.. 

- GV nên lựa chọn, vận dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, 

xây dựng môi trường cho HS được thực hành các KNS, đồng thời cần sử dụng các phương 

tiện nghe nhìn hiện đại nhằm hỗ trợ cho việc GDKNS trong dạy học chủ đề “Con người và 

sức khỏe”. 

* Một số ý kiến đề xuất 

- Đối với GV Tiểu học 

-  Đối với gia đình và xã hội 
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