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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nguyễn Hồng Quyên - Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng
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Abstract: Problem solving is one of the core competencies that need to be formed for learners
because this competence plays an important role in helping learners deal with situations that occur
frequently during learning and in their life. The paper presents the principles, steps of building and
applying cases to teach ecological knowledge with aim to improve ecological knowledge and
enhance ability of solving problems for learners.
Keywords: Competence, problem solving ability, case study, Ecology.
1. Mở đầu
Quan điểm dạy học “lấy người học làm trung tâm”
nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, từ đó
phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất của người
học là quan điểm dạy học phù hợp với yêu cầu của thời
đại mới. Để đạt được mục tiêu đó, phải đổi mới toàn diện
nội dung, phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra,
đánh giá.
Dạy học bằng bài tập tình huống (BTTH) là PPDH
đưa học sinh (HS) vào những tình huống có thực hoặc
giả định. Khi đó, HS sẽ phải huy động tối đa kiến thức,
kinh nghiệm mình có để giải quyết tình huống đặt ra.
Trong BTTH có bối cảnh, có nhân vật, có cốt truyện, có
vấn đề cần HS giải quyết nên BTTH có thể kích thích cao
sự tham gia tích cực, sự tư duy, sáng tạo của HS vào quá
trình học tập; HS có thể vận dụng những kiến thức học
được thông qua giải quyết vấn đề (GQVĐ) của BTTH
vào giải quyết những tình huống tương tự, từ đó phát
triển năng lực cho HS, đặc biệt là năng lực GQVĐ.
Kiến thức Sinh thái học là những kiến thức phổ
thông, cơ bản, về mặt lí thuyết nó không quá khó đối với
người học. Bên cạnh đó, phần kiến thức Sinh thái học lại
có rất nhiều nội dung gần gũi với đời sống, liên quan đến
nhiều lĩnh vực trong thực tiễn. Đây là điều thuận lợi cho
việc xây dựng và sử dụng BTTH để dạy học nhằm phát
triển năng lực GQVĐ cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bài tập tình huống và vai trò của bài tập tình huống
trong dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho
học sinh
Theo Nguyễn Đình Nhâm và Nguyễn Thị Nam
(2016), “BTTH dạy học là những tình huống khác nhau
đã, đang và có thể xảy ra trong quá trình dạy học được
cấu trúc dưới dạng bài tập. Khi giải quyết được những

bài tập ấy sẽ vừa có tác dụng củng cố kiến thức vừa rèn
luyện được những kĩ năng cần thiết” [1; tr 60].
Tác giả Phan Thị Thu Hiền (2015) cho rằng, “BTTH
trong dạy học là bài tập chứa đựng các tình huống khác
nhau, chứa đựng các mâu thuẫn nhận thức tạo ra động
lực thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo của HS góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học” [2; tr 24].
Từ những phân tích và tổng hợp các ý kiến trên, chúng
tôi cho rằng, BTTH trong dạy học là bài tập chứa đựng các
tình huống thực tế hoặc giả định khác nhau, chứa đựng các
mâu thuẫn nhận thức tạo ra động lực thúc đẩy sự tìm tòi,
sáng tạo của HS, vừa giúp HS củng cố, chiếm lĩnh tri thức
vừa rèn luyện được các kĩ năng cần thiết.
Nhiều tác giả đã đưa ra định nghĩa về năng lực
GQVĐ như: đánh giá PISA (2012) của tổ chức Hợp tác
và phát triển kinh tế (OECD); Phan Đồng Châu Thủy và
Nguyễn Thị Ngân (2017) [3]. Các tác giả cho rằng, năng
lực GQVĐ được bộc lộ trong quá trình cá nhân đó giải
quyết các tình huống có vấn đề. Để giải quyết được các
tình huống đó một cách hiệu quả, cá nhân phải có thái độ
tích cực và nguồn tri thức, kĩ năng phù hợp. Vì vậy, năng
lực GQVĐ là khả năng của một cá nhân huy động những
kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của mình để giải quyết
các tình huống có vấn đề một cách hiệu quả, tích cực và
sáng tạo.
Tình huống có vấn đề là “chìa khóa”, là khâu then
chốt của dạy học GQVĐ. Một trong những vai trò của
dạy học GQVĐ là rèn luyện cho HS năng lực phát hiện,
GQVĐ và sáng tạo. Từ đó, có thể xác định được vai trò
của dạy học bằng BTTH đối với sự phát triển năng lực
GQVĐ như sau:
- BTTH được sử dụng như một phương tiện để dạy
học GQVĐ, thông qua dạy học GQVĐ phát triển năng
lực GQVĐ cho HS.
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- Dạy học bằng BTTH đặt chủ thể nhận thức vào các
tình huống đa dạng khác nhau, từ đó giúp cho chủ thể
nhận thức phát triển năng lực GQVĐ một cách toàn diện,
ứng phó tốt với mọi tình huống, mọi vấn đề gặp phải
trong học tập cũng như trong cuộc sống.
- Dạy học bằng BTTH sẽ rèn luyện cho người học
việc GQVĐ theo quy trình, vì vậy sẽ hình thành ở người
học những kĩ năng, kĩ xảo thành thục, chính xác, phù hợp
giúp cho người học GQVĐ hiệu quả qua đó phát triển
ngày càng cao năng lực GQVĐ cho người học.
- BTTH như “tác nhân” kích thích, tác động vào
người học làm cho người học có nhu cầu giải quyết nó,
từ đó tạo sự tích cực, chủ động sáng tạo của người học
trong việc tham gia vào các hoạt động học tập, thông qua
đó năng lực GQVĐ của người học được rèn luyện chủ
động, liên tục và ngày càng hoàn thiện.
2.2. Quy trình xây dựng bài tập tình huống để dạy học
phần “Sinh thái học”
2.2.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập tình huống
- BTTH phải đáp ứng được mục tiêu dạy học: Vừa là
phương tiện vừa là PPDH, vì vậy nội dung thông tin, kiến
thức, hình thức trình bày, vấn đề cần giải quyết trong
BTTH đều phải hướng tới mục tiêu dạy học.
- BTTH phải chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, mâu
thuẫn đó có thể giữa lí thuyết và thực tiễn, giữa kiến thức
cũ và kiến thức mới, giữa bản chất và hiện tượng. Vì vậy,
trong BTTH các thông tin đưa ra gồm những dữ kiện,
thông tin về điều đã biết và những thông tin về điều cần
tìm. Mâu thuẫn được thiết kế trong bối cảnh phù hợp và
làm nổi bật vai trò của chủ thể nhận thức trong việc
GQVĐ đặt ra. Dựa trên nguyên tắc này thì BTTH cũng
là bài toán nhận thức.
- BTTH phải kích thích nhu cầu nhận thức của HS.
Để đáp ứng được nguyên tắc này, khi xây dựng BTTH,
cần chú ý 2 vấn đề sau: bối cảnh trong tình huống cần
gây ngạc nhiên, tạo sự hứng thú, lôi cuốn, thu hút HS;
mâu thuẫn trong BTTH phải là những điều HS quan tâm,
có nhu cầu giải quyết nó.
- BTTH phải phù hợp với đối tượng HS: Tùy từng
đối tượng, trình độ nhận thức của HS khi xây dựng
BTTH có thể điều chỉnh tỉ lệ thông tin giữa cái đã biết và
cái chưa biết cho phù hợp. Vì nếu vấn đề đặt ra trong
BTTH quá đơn giản hoặc quá khó sẽ tạo tâm lí chán nản,
dễ bỏ qua.
2.2.2. Quy trình xây dựng bài tập tình huống
Dựa trên nghiên cứu về BTTH của nhiều tác giả trước
đây như: Phan Đức Duy (1999) [4]; Nguyễn Đình Nhâm
và Nguyễn Thị Nam (2016) [1]; Phan Thị Thanh Hội và
Khưu Thanh Tuyết Lê (2012) [5], đồng thời căn cứ vào
đặc điểm, cấu trúc kiến thức phần “Sinh thái học” và

năng lực, trình độ nhận thức, tâm lí của HS, tôi nhất trí với
quy trình xây dựng BTTH của tác giả Phan Thị Thu Hiền
(2015) [2] và có bổ sung thêm: Trong bước 6, bên cạnh
việc kiểm tra, đánh giá BTTH đã xây dựng cần kiểm tra,
đánh giá giải pháp giải quyết BTTH đó; việc xây dựng
BTTH cho chủ đề dạy học cũng có thể được thực hiện theo
các bước này. Quy trình gồm 6 bước như sau:
- Bước 1. Xác định mục tiêu bài học/chủ đề học tập:
Khi xác định được mục tiêu cụ thể về kiến thức, kĩ năng,
thái độ, năng lực sẽ xây dựng được BTTH phù hợp.
- Bước 2. Phân tích logic nội dung bài học/chủ đề:
Xác định vị trí của bài học/chủ đề trong chương trình,
mối quan hệ với những bài trước và bài sau, giữa kiến
thức của bài/chủ đề này với những kiến thức đã học, xác
định trọng tâm của bài học/chủ đề để từ đó xây dựng
BTTH.
- Bước 3. Xác định nội dung bài học/chủ đề có thể
xây dựng BTTH: Dựa vào logic cấu trúc bài học, đồng
thời phân tích những nội dung HS thường mắc phải sai
lầm, những nội dung kiến thức bản thân nó đã chứa mâu
thuẫn nhận thức hoặc từ kiến thức đó có thể đưa ra mâu
thuẫn của vấn đề để xây dựng BTTH.
- Bước 4. Tìm các tài liệu có liên quan với nội dung
kiến thức bài học/chủ đề định xây dựng BTTH: Có thể
khai thác những thông tin từ những tình huống thực hoặc
giả định; những câu trả lời đúng và sai của HS trong các
giờ học, bài kiểm tra. Đây là nguồn dữ liệu tốt để xây
dựng BTTH.
- Bước 5. Diễn đạt khả năng đó thành BTTH: Lựa
chọn nội dung, lượng thông tin, trình bày các thông tin
đó dưới dạng BTTH sao cho đáp ứng được các nguyên
tắc xây dựng BTTH đã trình bày ở trên.
- Bước 6. Kiểm tra, đánh giá BTTH đã xây dựng và
giải pháp giải quyết BTTH đó, từ đó điều chỉnh cho phù
hợp: Kiểm tra, đánh giá dựa vào các nguyên tắc khi xây
dựng BTTH. BTTH được kiểm định trong quá trình dạy
học sẽ cho kết quả chính xác nhất. Công việc này nên
được thực hiện thường xuyên để có thể điều chỉnh phù
hợp với từng đối tượng HS và làm phong phú thêm
nguồn dữ liệu để xây dựng những BTTH mới.
2.2.3. Các bài tập tình huống được xây dựng để dạy học
phần “Sinh thái học”
Vận dụng quy trình xây dựng BTTH trên vào phần
“Sinh thái học”, chúng tôi đã xây dựng được tổng số 35
BTTH của 12 bài học. Dưới đây là ví dụ:
BTTH 1 (Bài 36): Bạn Lan nhận định rằng: Mối
quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể chỉ có
hại đối với quần thể vì nó làm cho các cá thể bị thương,
chết hoặc một số cá thể phải bỏ đi nơi khác làm giảm số
lượng cá thể của quần thể, làm cho quần thể không phát
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triển được. Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không?
Em hãy đưa ra các luận điểm để bảo vệ ý kiến của mình.
BTTH 2 (Bài 37): Ở Myanmar, Cá Hilse có thể phát
triển dài tới khoảng 50cm, trọng lượng trên 3kg. Tuy
nhiên, hiện nay phần lớn cá đánh bắt được có trọng lượng
từ 0,3-0,5 kg. Nếu tiếp tục khai thác, theo em điều gì sẽ
xảy ra với loài cá này? Vì sao?
BTTH 3 (Bài 38): Vào những năm 60 của thế kỉ XX,
nhà sinh vật học John B. Calhoun đã thực hiện thí nghiệm
như sau: Ông cung cấp điều kiện sống lí tưởng (đủ thức
ăn, nước uống và không kẻ thù - môi trường tựa như thiên
đường) cho 4 cặp chuột trong một không gian giới hạn,
quan sát quá trình phát triển của quần thể chuột này. Kết
quả, sau 600 ngày thiên đường đã biến thành địa ngục.
Theo em tại sao lại như vậy?
BTTH 4 (Bài 40): Có ý kiến cho rằng: Trong mối
quan hệ vật ăn thịt - con mồi, nếu quần thể vật ăn thịt bị
tiêu diệt thì sẽ gây hại cho quần thể con mồi. Theo em ý
kiến đó có đúng không? Vì sao?
BTTH 5 (Bài 43): Năm 1958, Chủ tịch Mao Trạch
Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra kế
hoạch “Đại nhảy vọt” với trọng điểm là chiến dịch diệt
chim sẻ. Theo đó, hàng loạt chim sẻ đã bị tiêu diệt. Mùa
đầu tiên sau chiến dịch được khá hơn năm trước vì không
còn chim sẻ. Nhưng sau đó người ta thấy sự bùng phát
của châu chấu phá nát mùa màng, hậu quả: trong 3 năm
sau đó khoảng 30 triệu người đã chết trong nạn đói xảy
ra tại Trung Quốc.
Theo em, vì sao tiêu diệt chim sẻ, vụ đầu được khá
hơn nhưng sau đó lại thất bại dẫn đến nạn đói xảy ra? Từ
đó có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ dinh dưỡng
giữa các loài sinh vật?
BTTH 6 (Bài 42) Cô giáo phân công bạn An và Minh
ngâm rơm hoặc cỏ khô vào trong nước để chuẩn bị cho
bài thực hành: Quan sát động vật nguyên sinh. Hai bạn
đang thắc mắc không biết đó có phải là hệ sinh thái
không? Em hãy giúp 2 bạn giải đáp thắc mắc trên.
2.3. Sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực
giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần
“Sinh thái học”
2.3.1. Nguyên tắc sử dụng bài tập tình huống trong dạy học
- Đảm bảo tối đa cơ hội cho HS tự giải quyết tình
huống. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong mọi
PPDH tích cực. Việc tạo cơ hội cho HS được thể hiện
thông qua việc dành thời gian phù hợp cho HS nghiên
cứu và GQVĐ, không bị áp đặt trong việc đề xuất và thực
hiện phương án GQVĐ, được nêu ý kiến, được trao đổi
thảo luận.
- Tùy vào trình độ, đối tượng HS mà giáo viên (GV)
linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức, phương pháp,

mức độ hỗ trợ HS khi giải quyết tình huống. Điều này
quyết định sự thành công hay thất bại của các PPDH nói
chung và PPDH bằng BTTH nói riêng.
- GQVĐ phải là hoạt động cá nhân và toàn lớp. Mỗi
cá nhân tự nỗ lực tìm phương án GQVĐ là một yếu tố
giúp người học phát triển. Tuy nhiên, năng lực GQVĐ
của các cá nhân là khác nhau nên hoạt động toàn lớp giúp
HS phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng, thái độ,
hành vi và cao hơn nữa là năng lực của bản thân.
2.3.2. Quy trình sử dụng bài tập tình huống trong dạy học
Như đã trình bày trong mục 2.1 BTTH là chìa khóa
của PPDH GQVĐ. Vận dụng quy trình dạy học GQVĐ
của tác giả Trần Bá Hoành (2003) [6], chúng tôi xác định
quy trình sử dụng BTTH để dạy học phần “Sinh thái học”
(Sinh học 12) nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho HS
gồm 3 bước sau:
- Bước 1. Đặt vấn đề: GV đưa ra BTTH, dành một
khoảng thời gian nhất định để HS nghiên cứu BTTH; HS
tự xác định vấn đề cần giải quyết hoặc dưới sự hướng
dẫn của GV.
- Bước 2. GQVĐ: HS tự đưa ra giả thuyết, lập kế
hoạch và thực hiện kế hoạch GQVĐ hoặc dưới sự hướng
dẫn của GV. Trong bước này, cá nhân HS tự thực hiện
GQVĐ, sau đó trao đổi thảo luận nhóm
- Bước 3. Kết luận, chính xác hóa kiến thức: Trao đổi
thảo luận toàn lớp về kết quả thực hiện GQVĐ; rút ra kết
luận về kiến thức và đề xuất vấn đề mới.
Các hoạt động ở mỗi bước trong quy trình trên có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau, là tiền đề cho nhau. Mỗi hoạt
động hướng tới một kĩ năng nhất định của năng lực
GQVĐ. Vì vậy, để phát triển được năng lực GQVĐ cho
HS thì khi dạy học bằng BTTH phải thực hiện theo đúng
trình tự các bước trên, không xem nhẹ hay bỏ qua bước
nào trong quy trình.
2.3.3. Ví dụ minh họa
- Bước 1. Đặt vấn đề: GV đưa BTTH (BTTH 6 ở Mục
2.2.3) và yêu cầu HS xác định vấn đề cần giải quyết.
- Bước 2. GQVĐ: Cá nhân HS thực hiện theo các
bước: Đề xuất giả thuyết GQVĐ; lập kế hoạch và thực
hiện kế hoạch GQVĐ, sau đó trao đổi trong nhóm nhỏ
(4-6 HS). Nếu HS không tự thực hiện được, GV có thể
hướng dẫn như sau:
- Đề xuất giải thuyết GQVĐ: Căn cứ vào đâu để xác
định được một đối tượng nào đó có phải là hệ sinh thái
hay không?
- Lập kế hoạch GQVĐ: Cần tìm hiểu những thông tin
gì về hệ sinh thái? Vận dụng những thông tin đó như thế
nào để GQVĐ đặt ra? Những kết luận nào có thể rút ra
từ việc GQVĐ?
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- Thực hiện kế hoạch GQVĐ: Một hệ sinh thái hoàn
chỉnh gồm có những thành phần cấu trúc nào? Các thành
phần cấu trúc của hệ sinh thái có mối tác động qua lại với
nhau như thế nào? Trong trường hợp rơm hay cỏ khô
ngâm trong nước có đầy đủ những thành phần cấu trúc
của một hệ sinh thái không?
- Bước 3. Kết luận, chính xác hóa kiến thức: GV cho
HS báo cáo kết quả thực hiện GQVĐ, trao đổi thảo luận
về kết quả đưa ra và rút ra kết luận:

2.4. Xây dựng tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực
giải quyết vấn đề qua dạy học bằng bài tập tình huống
2.4.1. Tiêu chí đánh giá
Qua việc nghiên cứu các kĩ năng thành tố của năng
lực GQVĐ được trình bày trong chương trình giáo dục
phổ thông (chương trình tổng thể, 2017) [1] và của tác
giả Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh Hội (2016) [6],
chúng tôi xác định năng lực GQVĐ gồm các kĩ năng
đánh giá theo tiêu chí như sau (bảng 1):

Bảng 1. Tiêu chí đánh giá các kĩ năng của năng lực GQVĐ
Các kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Phát hiện vấn đề

Chưa phát biểu được
vấn đề cần giải quyết

Phát biểu được đúng vấn đề nhưng
chưa tường minh

Phát biểu vấn đề chính xác,
tường minh

Hình thành giả
thuyết khoa học

Chưa đưa ra được giả
thuyết

Đưa ra được các giả thuyết, có giả
thuyết phù hợp và không phù hợp

Đưa ra được giả thuyết phù
hợp

Lập kế hoạch
GQVĐ

Chưa lập được kế hoạch
GQVĐ

Lập được kế hoạch nhưng chưa
hoàn chỉnh

Lập được kế hoạch GQVĐ
hoàn chỉnh

Thực hiện
GQVĐ

Chưa thực hiện được kế
hoạch GQVĐ

Thực hiện được một phần kế hoạch
GQVĐ

Giải quyết được vấn đề hoàn
chỉnh

Đánh giá giải
pháp và rút ra
kết luận

Chưa rút ra được kết
luận cần thiết từ vấn đề
cần giải quyết

Rút ra được kết luận nhưng mức độ
chuẩn xác chưa cao, một số vấn đề
chưa tường minh

Rút ra được kết luận chuẩn
xác và phát hiện được các
vấn đề mới có liên quan

+ Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh
của quần xã, trong đó các sinh vật tác động qua lại với
nhau và với các thành phần của sinh cảnh. Nhờ đó, hệ
sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương
đối ổn định.
+ Thành phần cấu trúc của 1 hệ sinh thái gồm: Thành
phần vô sinh (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh (quần
xã sinh vật).
Trường hợp rơm hoặc cỏ khô ngâm trong nước là một
hệ sinh thái có thành phần vô sinh gồm: nước, ánh sáng,
nhiệt độ, rơm (cỏ khô); thành phần hữu sinh là các động
vật nguyên sinh và vi sinh vật.
Đề xuất vấn đề mới: Căn cứ vào nguồn gốc hình
thành, hệ sinh thái được chia làm mấy loại? Hệ sinh thái
rơm (cỏ khô) ngâm trong nước thuộc loại nào?

2.4.2. Bộ công cụ đánh giá
Dựa vào bảng tiêu chí đánh giá năng lực GQVĐ ở
trên, tôi xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ
của HS qua dạy học bằng BTTH phần “Sinh thái học”
gồm: Phiếu quan sát và đánh giá năng lực GQVĐ cho
GV; phiếu tự đánh giá năng lực GQVĐ của HS; đề kiểm
tra sau mỗi tiết thực nghiệm; đề kiểm tra sau quá trình
thực nghiệm.
2.5. Kết quả đánh giá năng lực giải quyết vấn đề bằng
dạy học bài tập tình huống trong phần “Sinh thái học”
Chúng tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm bài 36, bài
40 và bài 43 của phần “Sinh thái học” ở 3 lớp (97 HS)
của khối 12 Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội
trú tỉnh Cao Bằng. Kết quả thu được như sau:
2.5.1. Kết quả định lượng

215

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 212-217

Sau mỗi tiết thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành
kiểm tra và đánh giá các kĩ năng của năng lực GQVĐ của
HS theo các tiêu chí đã xây dựng (bảng 1). Kết quả được
trình bày trong bảng 2:

Các kĩ năng
Phát hiện vấn
đề
Hình thành
giả thuyết
khoa học
Lập kế hoạch
GQVĐ
Thực hiện
GQVĐ
Đánh giá giải
pháp và rút ra
kết luận

Để kiểm tra độ bền về chất lượng lĩnh hội kiến thức
của HS, chúng tôi tiến hành bài kiểm tra sau khi kết thúc
quá trình thực nghiệm được 2 tuần. Kết quả điểm bài
kiểm tra được trình bày trong bảng 3:

Bảng 2. Tỉ lệ % kết quả các bài kiểm tra của HS sau thực nghiệm
Bài kiểm tra số 1
Bài kiểm tra số 2
Bài kiểm tra số 3
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 1
Mức 2
Mức 3
9,3

28,9

61,8

0

20,6

79,4

0

11,3

88,7

21,6

75,3

3,1

6,2

73,2

20,6

5,2

67

27,8

22,7

74,2

3,1

6,2

69,1

24,7

5,2

67

27,8

26,8

71,1

2,1

7,2

80,4

12,4

5,2

76,2

18,6

40,2

57,7

2,1

9,2

78,4

12,4

7,2

74,2

18,6

Bảng 3. Kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức của HS
sau thực nghiệm
Điểm < 5
5
6
7
8
9
10
Số
0
8
12
31
38
5
3
lượng
Tỉ lệ
0
8,2 12,4 31,9 39,2 5,2 3,1
%
Số liệu trong bảng 3 cho thấy, sử dụng BTTH trong
dạy học phần “Sinh thái học” nhằm phát triển năng lực
GQVĐ cho HS vẫn đảm bảo yêu
90
cầu chất lượng tiếp thu kiến thức
80
đối với HS. Số HS đạt điểm 7,
70
điểm 8 chiếm tỉ lệ lớn (71,1%)
60
chứng tỏ, đa số HS đạt ở mức nhận
Mức 1
50
thức thông hiểu và vận dụng.
40
Mức 2
2.5.2. Phân tích định tính
30
- Về chất lượng lĩnh hội kiến
Mức 3
20
thức: Thông qua các giờ học trên
10
lớp và kết quả bài kiểm tra, chúng
0
tôi đánh giá chất lượng tiếp thu
Bài KT số 1
Bài KT số 2
Bài KT số 3
kiến thức của HS dần được nâng
cao; thời gian học lại bài ở nhà
được
rút ngắn hơn vì các em đã
Hình 1. Đồ thị kết quả đánh giá kĩ năng thực hiện kế hoạch GQVĐ của HS
hiểu và nhớ bài ngay trên lớp; kiến
Sau tiết thứ 3 thực nghiệm, số HS có kĩ năng thực thức được lưu lại trong thời gian dài đối với HS.
hiện kế hoạch GQVĐ ở mức 2 vẫn chiếm tỉ lệ cao. Tuy
- Về sự hứng thú và thái độ học tập của HS: Trong các giờ
nhiên, số HS đạt mức 1 đã giảm xuống và số HS đạt ở lên lớp, HS hứng thú với giờ học, tích cực GQVĐ; mạnh dạn
đưa ra ý kiến; không khí giờ học nhẹ nhàng, thoải mái; giờ học
mức 3 đã tăng lên.
Bảng 2 cho thấy, trong từng kĩ năng của năng lực
GQVĐ, số HS đạt ở mức 1 giảm dần, số HS đạt mức 2
và 3 tăng lên theo thứ tự các bài kiểm tra về năng lực.
Trong kĩ năng phát hiện vấn đề, hình thành giả thuyết,
lập kế hoạch GQVĐ, số HS đạt mức 2 giảm xuống
nhưng số HS đạt mức 3 tăng lên.
Kết quả đánh giá kĩ năng thực hiện GQVĐ (1 trong 5
kĩ năng cần có của năng lực GQVĐ) ở bảng 2 được biểu
đạt bằng đồ thị như sau (hình 1):
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trở thành buổi trao đổi, thảo luận sôi nổi. Nhiều ý tưởng, giả
định HS đưa ra gây được sự hứng khởi đối với cả lớp.
- Về năng lực GQVĐ của HS: Khi chúng tôi hướng dẫn
các em GQVĐ trong BTTH theo 5 bước (tương ứng với 5
kĩ năng của năng lực GQVĐ ở bảng 1), ban đầu HS lúng
túng, về sau việc thực hiện GQVĐ theo các bước trên được
HS tiến hành thuận lợi và ngày càng hoàn thiện hơn; khả
năng tư duy và thực hiện các thao tác GQVĐ nhanh hơn,
trình bày phương án và kết quả thực hiện GQVĐ mạch
lạc, chính xác và khoa học hơn. Rút ra kết luận về nội dung
kiến thức đầy đủ, chính xác và tường minh hơn.
3. Kết luận
Việc xây dựng BTTH như một công cụ, một biện pháp
để phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong quá trình dạy
học đã góp phần phát huy được tính tích cực, chủ động của
người học trong dạy học Sinh học nói chung và dạy học
Sinh học phần Sinh thái học (Sinh học 12) nói riêng, góp
phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn; đồng thời phát
huy được khả năng nội lực của người học trong việc vận
dụng nhiều nguồn kiến thức khác nhau để giải quyết một
vấn đề thực tiễn trong quá trình học tập.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Đình Nhâm - Nguyễn Thị Nam (2016). Thiết
kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng
so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III
(Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, số 379, tr 60-61; 29.
[2] Phan Thị Thu Hiền (2015). Xây dựng và sử dụng bài
tập tình huống để dạy học Sinh học 10 - Trung học
phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục,
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[3] Phan Đồng Châu Thủy - Nguyễn Thị Ngân (2017).
Xây dựng thang đo và bộ công cụ đánh giá năng lực
giải quyết vấn đề của học sinh qua dạy học dự án.
Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh, tập 14, số 4, tr 99-109.
[4] Phan Đức Duy (1999). Sử dụng bài tập tình huống
sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học
sinh học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội.
[5] Phan Thị Thanh Hội - Khưu Thanh Tuyết Lê (2012).
Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện
kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho học sinh
trong dạy học phần Tiến hóa (Sinh học 12). Tạp chí
Giáo dục, số 293, tr 54-56; 53.
[6] Lê Đình Trung (chủ biên) - Phan Thị Thanh Hội
(2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát
triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB
Đại học Sư phạm.
[7] Bộ GD-ĐT (2017). Chương trình giáo dục phổ
thông (Chương trình tổng thể).

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN…
(Tiếp theo trang 229)
Từ những kết quả trên, có thể thấy được tác dụng
của việc dạy học khi áp dụng PPDH PH&GQVĐ đã
giúp HS nắm tri thức được bền vững hơn, chủ động hơn
trong việc học.
3. Kết luận
Kết quả thử nghiệm ở trên cho thấy, có thể rèn luyện KN
PH&GQVĐ cho HS trong “Bài tập và thực hành 5”, Tin học
11. Bên cạnh đó, kết quả cho thấy việc áp dụng các biện pháp
rèn luyện KN PH&GQVĐ cho HS là rất tốt. Điều này được
thể hiện qua các đánh giá và chất lượng học tập của HS sau
bài kiểm tra khảo sát. Thực tế vận dụng và kết quả thực
nghiệm đã cho thấy các biện pháp trên có hiệu quả đáng ghi
nhận. Khi áp dụng, GV cần lựa chọn những biện pháp phù
hợp để giờ dạy đạt kết quả tốt khi tính tới điều kiện về cơ sở
vật chất, nội dung bài dạy, trình độ và năng lực của HS.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Như Ý (chủ biên) - Nguyễn Văn Khang - Vũ
Quang Hào - Phan Xuân Thành (2011). Đại từ điển
tiếng Việt. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[2] Vũ Dũng (chủ biên, 2008). Từ điển Tâm lí học. NXB
Từ điển Bách khoa.
[3] Reeff, J. P. (ed.) (1999). New Assessment Tools for
Cross-Curricular Competencies in the Domain of
Problem Solving. Final report of project ERBSOE2-CT98-2042, EUROPEAN Commission.
[4] Nguyễn Thị Thuý Dung (2015). Kĩ năng giải quyết
tình huống quản lí giáo dục. NXB Giáo dục Việt Nam.
[5] Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) - Hồ Cẩm Hà - Nguyễn Việt
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