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Abstract: Biology is a subject in the natural science system, which ownes a lot of knowledge
content associated with reality and life, as well as the relationship between human with space and
environment. The application of the spatial-based learning model and the geographical position in
teaching Biology to bring the space closer to students, and help the students have a positive
motivation and creation for knowledge discovery. The article presents the meaning of the spatialbased learning model; the process of designing space-based learning lessons and applying the
process to design some topics in teaching Ecology (Biology grade 12).
Keywords: ArcGIS software, spatial-based learning, ecology.
1. Mở đầu
Sinh học là môn học nằm trong hệ thống khoa học tự
nhiên, có nhiều nội dung kiến thức gắn với thực tiễn cuộc
sống, cũng như mối quan hệ giữa con người với không
gian và môi trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào học
sinh cũng được tham gia các buổi trải nghiệm và tìm hiểu
về những kiến thức thực tế xung quanh. Do đó, việc ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy sinh học, đưa
không gian đến gần học sinh hơn, giúp cho người học có
động cơ tích cực và sáng tạo để khám phá tri thức. Đây
cũng là một định hướng của nhiều nước trên thế giới
đang áp dụng trong dạy học, trong đó mô hình dạy học
dựa trên không gian (spatial-based learning, SBL) giúp
người dạy thiết kế tạo ra các bài giảng sinh động và gây
hứng thú cho người học. Hiện tại, mô hình SBL phổ biến
nhất có thể kể đến như: công nghệ thực tế ảo tăng cường
(Augmented reality, AR), hệ thống thông tin địa lí
(Geographic information system, GIS)... Các công nghệ
này là tương lai của giáo dục 4.0, hỗ trợ các mục tiêu học
tập của người học, giúp người học được trải nghiệm trực
tiếp thông qua tương tác một cách sinh động và hấp dẫn.
GIS khi kết hợp với STEM (Khoa học - Kĩ thuật - Công
nghệ - Toán) giúp mở rộng tương lai của người học khi
đứng trước việc giải quyết các vấn đề chính của thế kỉ
XXI. Tuy nhiên, hiện nay mô hình SBL vẫn còn là lĩnh
vực chưa được nhiều nhà giáo dục trong nước nghiên cứu
và ứng dụng. Bài báo này giới thiệu quy trình thiết kế bài
giảng dựa trên mô hình SBL và ứng dụng phần mềm
ArcGIS trong thiết kế một số chủ đề trong dạy học phần
Sinh thái học, và thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng
tính khả thi của nghiên cứu.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Ý nghĩa của mô hình học tập dựa trên không gian
trong dạy học Sinh thái học
Trong thập kỉ gần đây, nhiều báo cáo đã chỉ rõ mối
quan hệ giữa GIScience và tư duy không gian bằng cách
phân chia nó thành hai khía cạnh: vai trò của hệ thống
thông tin địa lí GIS trong giáo dục đối với tư duy không
gian và vai trò của tư duy không gian trong GIScience.
Kĩ năng tư duy không gian rất quan trọng để hiểu thế giới
sống, giúp người học suy nghĩ và đặt ra các câu hỏi về
không gian, trực quan hóa dữ liệu không gian, và thực
hiện phân tích không gian [1]. Do đó, việc xây dựng SBL
trong dạy học các môn khoa học tự nhiên có ý nghĩa vô
cùng quan trọng. SBL là một mô hình học tập mới dựa
trên học tập tích cực, học tập hợp tác, học tập theo ngữ
cảnh và phương pháp tiếp cận không gian [2]. Cụ thể là
bài giảng SBL được xây dựng dựa trên kiến thức về các
mô hình không gian, môi trường và lãnh thổ cũng như
các mối quan hệ tương tác giữa không gian với con
người. Đặc biệt còn giúp người học nâng cao hành xử,
có trách nhiệm, cũng như có những hành động thông
minh trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và
môi trường sinh thái. Trong báo cáo mới nhất về hội thảo
quốc tế ICITBS đã đề cập đến không gian học tập thông
minh và công nghệ đại diện cho thời đại tiến bộ và dẫn
đầu sự phát triển của giáo dục [3].
Công nghệ không gian địa lí, đặc biệt là GIS, đang
nổi lên nhanh chóng như một công cụ hữu ích được sử
dụng trong các lớp học STEM (Khoa học - Kĩ thuật Công nghệ - Toán) nói chung và môn Sinh học nói riêng.
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Và là cơ hội tuyệt vời để khám phá những cách thức mà
người dạy sử dụng nhằm kết hợp kinh nghiệm thực tế để
thiết kế và thực hiện các chủ đề liên quan đến môn học
[2]. Những công cụ này có thể cung cấp cho người học
khám phá các vấn đề khoa học hoặc môi trường trong thế
giới thực khi họ phân tích dữ liệu hiện có hoặc tạo bản
đồ mới dựa trên dữ liệu của riêng họ [2]. Công nghệ GIS
có thể tham gia một số yếu tố quan trọng giúp người học
hiểu biết về hiện tượng tự nhiên và giải quyết các vấn đề
bắt nguồn từ các khái niệm học thuật và thực tiễn. Người
học có thể sử dụng GIS để tạo bản đồ, phân tích dữ liệu,
quyết định và đưa ra các giải pháp tốt nhất, chẳng hạn
biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi
trường…
2.2. Thiết kế bài giảng học tập dựa trên không gian
2.2.1. Phần mềm thiết kế bài giảng học tập dựa trên
không gian
Hiện nay, có khá nhiều phần mềm có thể ứng dụng
trong xây dựng bài giảng SBL. Có thể kể đến như
ArcGIS, GeoMedia, PCI Geomatica… Đây đều là các
phần mềm hữu hiệu để tạo ra và quản lí một cơ sở dữ liệu
địa lí vừa và nhỏ trên máy tính cá nhân. Trong bài viết
này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về ứng dụng phần
mềm ArcGIS trong việc thiết kế bài giảng SBL trên nền
web. Đây là phần mềm hỗ trợ hàng đầu trong GIS của
ESRI, cung cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập và
nhập số liệu, chỉnh lí, phân tích và phân phối thông tin
trên mạng Internet tới các cấp độ khác nhau như cơ sở dữ
liệu không gian [4]. Một số chức năng của giao diện màn
hình phần mềm ArcGIS trong ứng dụng thiết kế bài
giảng SBL được thể hiện ở hình 1.

Hình 2. Quy trình thiết kế và xây dựng bài giảng SBL
2.2.3. Một số chủ đề được thiết kế theo mô hình học tập
dựa trên không gian trong dạy học Sinh thái học (Sinh
học 12)
Theo mạch nội dung kiến thức của chương trình Sinh
thái học, các khái niệm liên quan đến không gian và môi
trường có thể kể đến như sau: Môi trường và các nhân tố
sinh thái - Sinh thái học quần thể - Sinh thái học quần xã
- Hệ sinh thái - Sinh thái học phục hồi/bảo tồn - Phát triển
bền vững - Kiểm soát sinh học - Sinh thái nhân văn.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu 2 chủ đề
vận dụng SBL để xây dựng bài dạy trong phần Sinh thái
học - Sinh học 12 (bảng 1). Các nội dung chủ đề này
được dựa trên phần mềm ứng dụng AcrGIS. Phần mềm
này có tích hợp các công cụ hỗ trợ để biên soạn, xây
dựng, hiển thị và phân tích bản đồ. Bên cạnh đó, phần
mềm còn cho phép kết nối với dữ liệu 2 chiều (2D) tương
ứng trên màn hình đa cửa sổ để chỉnh sửa trực tiếp và
kiểm soát chất lượng dữ liệu. Việc ứng dụng phần mềm

Hình 1. Giao diện màn hình một số chức năng của ArcGIS
2.2.2. Quy trình thiết kế bài giảng học tập dựa trên ArcGIS trong việc thiết kế các chủ đề sinh học, đưa
không gian vào lớp học giúp cho người dạy giảm áp lực
không gian
và nâng cao khả năng vận dụng, cách xử lí tình huống
Qua nghiên cứu ứng dụng của phần mềm ArcGIS,
linh hoạt, học tập chủ động, giúp người học tiếp thu bài
cũng như đặc thù của môn Sinh học, chúng tôi đề xuất học nhanh hơn, tăng khả năng hứng thú học tập và làm
quy trình thiết kế và xây dựng chủ đề/bài giảng SBL gồm chủ được kiến thức. Bên cạnh đó, bài giảng sinh học dựa
có 6 bước (hình 2).
trên mô hình SBL sẽ tạo ra một mô hình học tập vô cùng
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thú vị, giúp cho người học tự làm chủ được việc học của
mình, nâng cao được tư duy phê phán, tư duy không gian
và các năng lực như giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm…
Bảng 1. Một số chủ đề dựa trên mô hình SBL
trong dạy học sinh học
TT
Chủ đề
Đường link website
Bảo tồn động vật quý
hiếm tại vườn quốc https://arcg.is/14y9X9
1
gia Bạch Mã, Huế
Hệ sinh thái thực vật
2
- Vườn quốc gia
https://arcg.is/KiqKf0
Ba Vì, Hà Nội
2.2.4. Thiết kế bài giảng học tập dựa trên không gian
trong dạy học chủ đề “Bảo tồn động vật quý hiếm tại
vườn quốc gia Bạch Mã, Huế” (Sinh học 12)
Trong nội dung nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu
một chủ đề về sinh thái nhân văn liên quan đến vấn đề sự
phát triển bền vững môi trường của quốc gia và bảo vệ
môi trường tự nhiên. Chủ đề môn học được xây dựng dựa
trên quy trình 6 bước như đã mô tả ở trên.
* Bước 1: Rà soát tìm nội dung có liên quan chặt chẽ
với thông tin không gian địa lí (GIS)
- Chủ đề này được xây dựng dựa trên các kiến thức
trong chương trình phổ thông liên quan đến các lĩnh vực:
Hệ sinh thái, quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên và bảo vệ sử đa dạng của tài nguyên thiên
nhiên.
- Để lồng ghép với vấn đề thực tiễn và thời sự của địa
phương, đất nước nên nghiên cứu đã lựa chọn vấn đề bảo
tồn các loài động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Bạch
Mã, Huế.
* Bước 2: Xác định tên bài học, mục tiêu bài học, ý
nghĩa thực tiễn
- Xác định tên chủ đề bài học: Bảo tồn động vật quý
hiếm tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế.
- Mục tiêu bài học bao gồm: Vận dụng công nghệ hệ
thống thông tin địa lí xây dựng bản đồ thông tin và hiện
trạng các loài động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Bạch
Mã, Huế.
- Yêu cầu cần đạt:
Về kiến thức: + Trình bày được vai trò và ý nghĩa của
hệ sinh thái Vườn quốc gia Bạch Mã; + Trình bày được
nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm các loài động
vật quý hiếm.
Về kĩ năng: + Kĩ năng sử dụng CNTT trong việc tìm
kiếm tài liệu và thiết kế bản đồ phân bố các loài động vật
quý hiếm; + Kĩ năng liên hệ thực tế về các tình trạng suy
thoái và khai thác đa dạng sinh vật ở Vườn quốc gia Bạch
Mã, Huế.

Về thái độ: Có ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ
môi trường và các loài động vật đặc hữu quý hiếm.
* Bước 3: Lựa chọn công nghệ và xây dựng các nội
dung chính trong bài học tích hợp
- Bài học được tiến hành trong 2 tiết.
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5-7 HS với
các nhiệm vụ khác nhau như: Tìm hiểu về các đặc điểm
tự nhiên, các địa điểm du lịch, các loài động vật quý
hiếm, các loài động vật có trong sách đỏ tại Vườn quốc
gia Bạch Mã, Huế.
- Giới thiệu chủ đề và các công việc cần phải làm.
Giới thiệu và hướng dẫn HS sử dụng công cụ phần mềm
ArcGIS phù hợp với nội dung của chủ đề này.
* Bước 4: Tìm kiếm tài liệu (tranh ảnh, thông tin,
video…) làm tài nguyên học liệu xây dựng bài học
- Cung cấp các tài liệu, website giúp học sinh có thể
tìm kiếm tài liệu (tranh, ảnh, thông tin, video…).
- Các công cụ có thể sử dụng như: + Máy tính, điện
thoại thông minh; + Trang thông tin điện tử Vườn quốc
gia Bạch Mã: http://bachmapark.com.vn/gioi-thieu.html;
+ Trang thông tin về sinh vật rừng Việt Nam:
http://www.vncreatures.net/introduction.php; + Các địa
điểm du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã:
https://www.ivivu.com/blog/2016/09/du-lich-hue-nhodung-bo-qua-vuon-quoc-gia-bach-ma/; + Website khác…
* Bước 5: Thiết kế và xây dựng bài học bằng phần
mềm chuyên biệt
- HS tìm hiểu nhiệm vụ, sử dụng phần mềm chuyên
biệt ArcGIS để thiết kế và xây dựng chủ đề bài học mà
nhóm được phân công. Để thực thiện được nhiệm vụ này,
HS cần phải có một số kĩ năng như làm việc nhóm và đặc
biệt là kĩ năng về công nghệ như biết cách sử dụng các
phần mềm: ArcGIS, Photoshop, PowerPoint, Make
video… Cụ thể: trong nghiên cứu này, GV đã phân công
cho các nhóm tìm kiếm tài liệu/thông tin về Vườn quốc
gia Bạch mã, các loài động vật quý hiếm và đặc hữu…
Sau đó, các nhóm sẽ trực tiếp thao tác trên bản đồ không
gian bằng phần mềm ArcGIS để hoàn thiện nhiệm vụ
được giao.
- GV kiểm soát tiến độ làm việc và các hoạt động của
các nhóm. Đồng thời, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát
sinh trong quá trình làm việc của các nhóm.
* Bước 6: Thử nghiệm, thảo luận và đánh giá
Các nhóm khác cùng thảo luận và GV đánh giá chung
các nhóm theo tiêu chí: hình thức sản phẩm, chất lượng
sản phẩm, báo cáo/thuyết trình.

282

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2019, tr 280-283; 272

2.3. Thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm được thực hiện tại Trường
Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại
ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với HS lớp 12D và 12G
trong học kì II năm học 2018-2019. Chúng tôi tiến hành
chọn hai lớp này trên cơ sở ý thức học tập là đồng đều
nhau và kết quả học tập của HS dựa trên điểm trung bình
các môn học tương ứng của hai lớp là 8,1 và 8,16.
Với mục đích kiểm tra tính hiệu quả của việc vận
dụng SBL vào dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho
người học và nâng cao năng lực vận dụng CNTT vào giải
quyết vấn đề thực tiễn trong học tập và đời sống, chúng
tôi đã tiến hành giới thiệu cho HS lớp thực nghiệm (TN)
sử dụng GIS thông qua chủ đề “Bảo tồn động vật quý
hiếm tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế” bằng việc sử
dụng laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Ở lớp
đối chứng (ĐC), chúng tôi tiến hành dạy học chủ đề với
phương pháp giảng dạy thông thường.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn hình thức
cho HS tự thiết kế bản đồ dưới sự hướng dẫn của GV,
sau đó các nhóm sẽ thuyết trình, tiến hành đánh giá. Để
đảm bảo tính khoa học, chúng tôi đã tiến hành so sánh về
tinh thần, thái độ học tập và không khí giờ học của nhóm
TN và ĐC để có những phân tích định tính bên cạnh phân
tích định lượng thông qua việc cho HS tự làm các bài trắc
nghiệm kiểm tra kiến thức nhanh đã được giới thiệu trong
chủ đề. Kết quả cụ thể như sau:
- Phân tích định lượng:
Kết quả phân tích kiểm tra nhanh ngay trong giờ học tại
lớp TN cho thấy, có khoảng 58% HS đạt điểm khá (điểm 78) và 35% HS đạt điểm giỏi (điểm 9-10). Kết quả này phần
nào chứng tỏ việc vận dụng GIS vào giảng dạy phần nào đã
giúp các em nắm bắt được nội dung kiến thức ngay trên lớp.
Nhằm đánh giá chính xác hơn, chúng tôi tiến hành
thiết kế bài kiểm tra 10 phút cuối giờ học. Kết quả được
thể hiện trong bảng 2.

Bảng 2. So sánh các tham số thống kê đặc trưng
giữa 2 lớp ĐC và TN
Tham số
Lớp ĐC
Lớp TN
Mode
7
8
Điểm trung bình
7,56
8,14
Phương sai
1,50
1,33
Độ lệch chuẩn
1,23
1,15
Giá trị T-test
0,014
Dựa trên các kết quả TN sư phạm và thông qua xử lí
số liệu, chúng tôi nhận thấy chất lượng giờ học của lớp
TN cao hơn ở lớp ĐC. Cụ thể như sau:
+ Giá trị mode và điểm trung bình của lớp TN cao
hơn ở lớp ĐC điều này chứng tỏ hiệu quả dạy - học ở lớp
TN tốt hơn ở lớp ĐC, HS ở lớp TN nắm vững và khả
năng tự học tốt hơn ở lớp ĐC.
+ Điểm trung bình cộng ở nhóm TN (8.14) luôn cao hơn
nhóm ĐC (7.56). Điều đó chứng tỏ, HS các lớp TN tiếp nhận
và vận dụng kiến thức, kĩ năng tốt hơn các lớp HS lớp ĐC.
+ Độ lệch chuẩn của lớp ĐC cao hơn lớp TN 0,08. Cụ
thể: ở lớp TN có độ lệch chuẩn bằng 1,15, còn lớp ĐC bằng
1,23. Tuy sự chênh lệch không cao nhưng cũng có thể nhận
thấy rằng mức độ phân tán của lớp ĐC không đồng đều, có
sự chênh lệch lớn về điểm số. Điều này cho thấy khả năng sử
dụng thí nghiệm vào bài học của lớp TN lớn hơn lớp ĐC.
Phép kiểm chứng T-test cho kết quả giá trị p nhỏ hơn so với
giá trị so sánh là 0,05. Điều này có nghĩa là giá trị trung bình
cộng của lớp TN với lớp ĐC có khác biệt rõ rệt và có ý nghĩa.
- Phân tích định tính:
Kết quả phân tích định tính bước đầu cho thấy HS trong
lớp học TN rất tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.
Đồng thời, các nhóm cũng thảo luận sôi nổi và hỗ trợ nhau
trong suốt giờ học (hình 3). Tính tích cực của HS được thể
hiện ở sự hăng hái phát biểu ý kiến và trình bày sản phẩm của
nhóm. Bên cạnh đó, thông qua các sản phẩm báo cáo của một
số nhóm, chúng tôi nhận thấy nhiều em có khả năng thiết kế
và vận dụng GIS để xây dựng chủ đề học tập rất tốt.

Hình 3. Một số hình ảnh thực nghiệm sư phạm
(Xem tiếp trang 272)
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3. Kết luận
Ứng dụng các PPDH tích cực cho phép thầy và trò
sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình dạy và học nhằm
mục đích hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và tạo
điều kiện để SV có thể hoạt động nghề nghiệp sau khi ra
trường. Mong muốn của chúng tôi là áp dụng nhiều hơn
nữa PPDH tích cực này trong giảng dạy thực hành. Tuy
nhiên, điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, môi trường
thực tập còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến hoạt động
dạy và học của thầy và trò. Đồng thời, cần chú trọng đổi
mới cách thức KT, ĐG trong DH môn Trắc địa cho SV.
Trong khi KT, ĐG, GV có thể mạnh dạn đưa ra các tình
huống khác nhau xảy ra trong thực tế sản xuất đòi hỏi SV
phải giải quyết các vấn đề đó trong bài thi một cách rõ
ràng, rành mạch.
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3. Kết luận
Nghiên cứu đã đề xuất quy trình gồm 6 bước để thiết
kế bài giảng sinh học dựa trên mô hình SBL và trình bày
ứng dụng phần mềm ArcGIS trong việc thiết kế 2 chủ đề
sinh học trên nền web. Trên cơ sở phân tích nội dung kiến
thức phần Sinh thái học (Sinh học 12), nghiên cứu đã xây
dựng bài giảng và tiến trình tổ chức dạy học với chủ đề
sinh thái nhân văn liên quan đến vấn đề sự phát triển bền
vững môi trường của quốc gia. Thực nghiệm sư phạm đã
chứng tỏ bài giảng sinh học dựa trên mô hình SBL có thể
giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức và hứng thú với
môn học hơn, đặc biệt giúp HS biết cách sử dụng phần
mềm ứng dụng ArcGIS trong việc thiết kế chủ đề theo
mô hình học tập dựa trên không gian.
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