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1. Mở đầu
Thế kỉ XXI, quá trình hội nhập và toàn cầu hoá đang
diễn ra nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là
trong lĩnh vực GD-ĐT, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có
chất lượng cao. Điều này đòi hỏi GD-ĐT phải có những
thay đổi một cách căn bản, toàn diện từ triết lí, mục tiêu,
nội dung, phương pháp đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực
có năng lực toàn diện. Quan điểm dạy học tích cực với
mục tiêu phát triển năng lực giúp cho người học có khả
năng giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống
hiện đại luôn không ngừng thay đổi. Trong chương trình
Sinh học trung học phổ thông (THPT), kiến thức chương
sinh trưởng và phát triển Sinh học 11, có nội dung phong
phú gần gũi với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, có nhiều
vấn đề lí thuyết gắn liền với thực tiễn chăn nuôi và trồng
trọt điều này có tác dụng rất lớn cho việc học và định
hướng nghề nghiệp cho học sinh ở THPT.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Năng lực và năng lực giải quyết vấn đề
Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng
thể (2018) đã nêu rõ: “Năng lực là thuộc tính cá nhân được
hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học
tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các
kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng
thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt
động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều
kiện cụ thể. Trong đó, năng lực cốt lõi là năng lực cơ bản,
thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải có để sống, học tập và
làm việc hiệu quả” [1].
Yêu cầu cần đạt được đối với học sinh THPT về năng
lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là: - Biết nhận ra ý
tưởng mới: xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới và
phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích

các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng
và độ tin cậy của ý tưởng mới; - Phát hiện và làm rõ vấn
đề: Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc
sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập, trong cuộc sống; - Hình thành và triển khai ý
tưởng mới: Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập
và cuộc sống; suy nghĩ không theo lối mòn; tạo ra yếu tố
mới dựa trên những ý tưởng khác nhau; hình thành và kết
nối các ý tưởng; nghiên cứu để thay đổi giải pháp trước
sự thay đổi của bối cảnh; đánh giá rủi ro và có dự phòng;
- Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Biết thu thập và làm rõ các
thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân
tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn
được giải pháp phù hợp nhất; - Thiết kế và tổ chức hoạt
động: + Lập được kế hoạch hoạt động có mục tiêu, nội
dung, hình thức, phương tiện hoạt động phù hợp; + Tập
hợp và điều phối được nguồn lực (nhân lực, vật lực) cần
thiết cho hoạt động; + Biết điều chỉnh kế hoạch và việc
thực hiện kế hoạch, cách thức và tiến trình giải quyết vấn
đề cho phù hợp với hoàn cảnh để đạt hiệu quả cao;
+ Đánh giá được hiệu quả của giải pháp và hoạt động;
Tư duy độc lập: Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, không
dễ dàng chấp nhận thông tin một chiều; không thành kiến
khi xem xét, đánh giá vấn đề; biết quan tâm tới các lập
luận và minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem xét, đánh
giá lại vấn đề [1; tr 49-50].
2.1.2. Chủ đề và dạy học theo chủ đề
Chủ đề là vấn đề mang tính cốt lõi của đối tượng mà
người học, người nghiên cứu cần tìm hiểu có mối liên hệ
đa chiều phù hợp với quy luật vận động tự nhiên đảm bảo
tính khách quan. Trong dạy học có thể hiểu chủ đề là một
đơn vị kiến thức mang tính trọn vẹn mà khi kết thúc tìm
hiểu bản chất chủ đề đó người học có được một lượng
kiến thức để hiểu đối tượng một cách khách quan. Vì vậy,
có thể nói dạy học theo chủ đề là cách dạy học phù hợp

246

Email: ledinhtrunghnue@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 246-249

nhất theo định hướng tư duy mang tính khách quan về
đối tượng, vì vậy sẽ tạo thuận lợi cho người học hiểu rõ
bản chất của đối tượng và có khả năng vận dụng vào giải
quyết tốt hơn các vấn đề thực tiễn, tạo cho người học có
cái nhìn tổng quan về đối tượng để khám phá tự nhiên
một cách có hiệu quả [2].
2.1.3. Vai trò cơ bản dạy học theo chủ đề
- Về mặt nội dung tri thức khoa học: Giúp người dạy
và người học đi sâu vào những kiến thức mang tính cốt
lõi, gắn kết hữu cơ giữa cấu trúc và chức năng của đối
tượng với sự tự giúp của hệ thống tri thức liên ngành
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Dạy học theo chủ đề sẽ
khắc phục được tính rời rạc của nội dung các bài trong
mỗi chương đảm bảo cho kiến thức về một đối tượng
mang tính phổ quát, logic gắn với thực tiễn trong bối
cảnh cụ thể, nên tri thức tiếp thu được trở nên ý nghĩa
hơn với người học.
- Về phương diện dạy học: Tạo nên mô hình hoạt
động lớp học mới bằng các hoạt động lớp học mới bằng
các hoạt động khám phá mang tính nối tiếp và tích hợp
đa chiều, phát huy tối đa hiệu quả học cá nhân với hợp
tác nhóm. Nhờ vậy tăng cường được tính chủ động cho
người học, phát triển được phương pháp tư duy trong
nhận thức đối tượng tự nhiên [3].
- Hình thành được hệ thống năng lực chung và năng
lực chuyên biệt môn Sinh học, nhờ đó đáp ứng được yêu
cầu đổi mới theo hướng cải cách giáo dục hiện nay.
2.1.4. Mối quan hệ dạy học giải quyết vấn đề với dạy học
theo chủ đề
- Dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một quan điểm
dạy học mà bản chất của nó là đặt ra trước học sinh các vấn
đề nhận thức chứa đựng mâu thuẫn tạo ra các tình huống có
vấn đề để kích thích học sinh tự giác và có nhu cầu giải quyết
vấn đề cả về mặt nhận thức lí thuyết và nhận thức thực tiễn.
Có thể nói dạy học GQVĐ có liên quan mật thiết đến dạy
học chủ đề bởi vì trong chủ đề nó chứa đựng tình huống có
vấn đề liên quan đến nội dung học tập; quá trình thực hiện
dạy học chủ đề được phân giải thành những hoạt động cụ
thể nhằm hướng tới nhận thức đối tượng một cách trọn vẹn.
2.2. Nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề trong
chương sinh trưởng và phát triển Sinh học 11 - trung
học phổ thông
2.2.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình
- Đảm bảo sự kế thừa, nâng cao vốn tri thức Sinh học 6,
Sinh học 7 trung học cơ sở (THCS). Bởi vì kiến thức sinh
trưởng và phát triển Sinh học 11 ở đây mang tính tổng hợp
ở mức đại cương.
- Cần phải phân tích nội dung kiến thức trong chương
sinh trưởng và phát triển để tìm ra được những điểm
chung và điểm riêng biệt của giới động vật và thực vật
theo hướng tổng quát nhất.

- Mỗi chủ đề khi xây dựng phải trả lời được câu hỏi:
Kiến thức cốt lõi là gì? Phương pháp học như thế nào?
Đầu ra về lí thuyết và thực tiễn của chủ đề là gì?
2.2.2. Quy trình xây dựng các chủ đề sinh trưởng và phát
triển để tổ chức dạy học phát triển năng lực giải quyết
vấn đề [2], [3], [4].
- Quy trình được thực hiện qua các bước cơ bản sau:
+ Bước 1: Dựa vào mục tiêu cần đạt của chương sinh
trưởng và phát triển về kiến thức, kĩ năng, thái độ, phân
tích nội dung kiến thức của chương gồm sinh trưởng và
phát triển của thực vật, sinh trưởng, phát triển của động
vật, xác định các vấn đề chung cho cả 2 giới và những
điểm riêng biệt của mỗi giới làm cơ sở đặt tên các chủ đề.
+ Bước 2: Đặt tên gọi cho mỗi chủ đề và đưa ra các
kiến thức cốt lõi của chủ đề làm cơ sở xây dựng các hoạt
động nhận thức.
+ Bước 3: Xác định các hoạt động chính của mỗi chủ
đề cùng với công cụ để vận hành các hoạt động học tập
(câu hỏi, bài tập, sơ đồ, mô hình, bảng biểu…).
* Hoạt động khởi động: Huy động các kiến thức và
kinh nghiệm cá nhân liên quan đến kiến thức Sinh học 6,
Sinh học 7 ở cấp THCS.
* Hoạt động hình thành kiến thức mới: Mỗi kiến thức
của chủ đề tạo ra một hoạt động nhận thức ở những mức
độ khác nhau.
* Hoạt động luyện tập củng cố: Nhằm giúp người học
sử dụng các tri thức vừa mới tiếp thu được giải quyết các
vấn đề lí thuyết, thực tiễn tương tự để khắc sâu kiến thức,
kết nối các tri thức theo một trật tự logic về sinh trưởng
và phát triển của giới thực vật và động vật.
* Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức nhằm tạo ra
những tri thức mới, nâng cao năng lực nhận thức, giải
quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thông qua trải
nghiệm thực tế, thực hành thí nghiệm. Các hoạt động ở
bước 3 chính là nhiệm vụ cần được giải quyết khi học
theo các chủ đề tích hợp nhằm giúp người học rèn luyện
năng lực giải quyết vấn đề qua từng hoạt động cụ thể.
+ Bước 4: Dựa trên mục tiêu, nội dung cụ thể của mỗi
chủ đề xây dựng bộ công cụ, tiêu chí đánh giá kết quả đạt
được của năng lực giải quyết vấn đề qua từng chủ đề.
- Bộ công cụ ở đây chúng tôi sử dụng các câu hỏi, các
bài tập cụ thể cho từng hoạt động nhận thức để xác định mức
độ đạt được của các năng lực/kĩ năng giải quyết vấn đề.
- Tiêu chí đánh giá: Trên cơ sở từng kĩ năng thành
phần đề xuất các mức độ đạt được của mỗi kĩ năng.
2.2.3. Các chủ đề đã được xây dựng để dạy học
- Chủ đề 1: Sinh trưởng, phát triển của thực vật và ứng
dụng của nó trong thực tiễn sản xuất nông, công nghiệp.
- Chủ đề 2: Sinh trưởng, phát triển của động vật và
các biện pháp điều khiển chúng ở động vật và người .
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2.3. Tổ chức dạy học theo chủ đề để phát triển năng lực
giải quyết vấn đề cho học sinh
2.3.1. Quy trình dạy học để phát triển năng lực giải quyết
vấn đề
Theo nghiên cứu của chúng tôi, việc dạy học các chủ
đề có thể được tiến hành qua các bước cơ bản sau:
Bước 1: Nêu tên chủ đề, các mục tiêu và các yêu cầu
cần đạt. GV chuyển giao cho HS hệ thống tài liệu học
tập, đồng thời gợi ý cho HS các vấn đề, câu hỏi định
hướng cho từng hoạt động của chủ đề giúp học sinh chủ
động và xây dựng kế hoạch thực hiện.
Bước 2: Học sinh chủ động nghiên cứu các nội dung
của chủ đề theo hệ thống câu hỏi, bài tập, vấn đề ứng với
từng hoạt động đã được chỉ ra trong mỗi chủ đề, xây
dựng, qua từng hoạt động học sinh sẽ lần lượt giải quyết
các tình huống có vấn đề, giáo viên quan sát, giải quyết
các bế tắc cho học sinh. Các hoạt động được thực hiện kế
tiếp nhau theo đúng tiến trình nhận thức đối tượng.
Bước 3: Tổ chức đánh giá kết quả học tập chủ đề
thông qua bộ công cụ: câu hỏi, bài tập. Việc đánh giá
được thực hiện theo 2 hình thức tự đánh giá và đánh giá
đồng đẳng. Từ kết quả thu được cho phép giáo viên điều
chỉnh hoàn chỉnh nội dung và các hoạt động cụ thể phù
hợp hơn với đối tượng nhận thức và thời lượng hợp lí.
2.3.2. Ví dụ minh hoạ tổ chức dạy học chủ đề sinh trưởng,
phát triển của thực vật và ứng dụng của nó trong thực
tiễn sản xuất nông, công nghiệp
Bước 1: Giáo viên nêu tên chủ đề, các mục tiêu cần
đạt về kiến thức, kĩ năng và thái độ
- Về kiến thức: Phát biểu được các khái niệm sinh
trưởng, phát triển. Trình bày được quá trình sinh trưởng
và phát triển ở thực vật. Phân tích được ảnh hưởng của
các nhân tố bên trong và bên ngoài đến sinh trưởng và
phát triển của thực vật. Giải thích được các ứng dụng hiểu
biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật trong thực tiễn
sản xuất và đời sống.
- Về kĩ năng: Phân tích nhằm hiểu được bản chất mối
quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển, có kĩ năng ứng
dụng nhận thức sinh trưởng phát triển đối với ngành
trồng trọt và công nghiệp rượu bia khi sử dụng hoocmôn
gibêrêlin làm tăng độ phân giải tinh bột thành mạch nha.
Kĩ năng vận dụng kiến thức thông qua việc sử dụng tác
nhân nhiệt độ, quang chu kì đối với công tác chọn giống
theo vùng địa lí, xen canh, gối vụ và trồng rừng hỗn loài.
- Về thái độ: Có trách nhiệm trong tự học, hoạt động
nhóm. Nhận biết được quá trình sinh trưởng và phát triển
thực vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên
ngoài. Có ý thức bảo vệ thực vật.
Bước 2: Tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể theo
chủ đề để tập dượt cho học sinh các năng lực cơ bản
GQVĐ đặt ra trong từng hoạt động cụ thể là:

- Hoạt động khởi động: Đưa ra các vấn đề cần học
sinh ôn tập lại một số kiến thức Sinh học 6 bằng các hệ
thống câu hỏi có định hướng:
+ Các loại rễ, thân, lá, sự biến dạng và vai trò của nó
đối với tự nhiên và con người?
+ Các hình thức sinh trưởng, sinh sản của thực vật?
- Hoạt động hình thành kiến thức mới: Ở đây có rất
nhiều hoạt động nhỏ, mỗi hoạt động sẽ tìm hiểu một biểu
hiện của đối tượng cần nghiên cứu tương ứng với một
tình huống có vấn đề:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng nói
chung, sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp nói riêng của thực
vật thông qua các câu hỏi và dựa trên quan sát các hình
34.1A và 34.2A, 34.2, 34.4 trong Sinh học 11 [5].
GV yêu cầu HS giải quyết các vấn đề: Cây to bề
ngang và tăng chiều cao như thế nào? Những nét hoa văn
trên đồ gỗ xuất phát từ đâu? Vì sao có thể căn cứ vào
vòng gỗ để tính tuổi của cây?
* Hoạt động 2: Nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố
bên trong (do di truyền và hoocmôn) và các yếu tố bên
ngoài (nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, dinh dưỡng
khoáng đến tiến độ sinh trưởng của thực vật).
HS cần giải quyết vấn đề sau: Hãy chứng minh các
nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển của thực vật.
* Hoạt động 3: Nghiên cứu vai trò của các loại
hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế quá trình sinh
trưởng và phát triển của thực vật, cũng như mối tương
quan giữa chúng, thông qua việc lập bảng xác định nơi
sinh ra hoocmôn, vai trò của mỗi loại hoocmôn và mức
độ ảnh hưởng của chúng. Mỗi học sinh tự thiết kế bảng
theo chỉ dẫn sau đó thảo luận nhóm đi đến kết quả chung.
GV yêu cầu HS giải quyết vấn đề như: Có những biện
pháp sản xuất nông nghiệp nào có ứng dụng các
hoocmôn thực vật? Khi ứng dụng các chất điều hòa sinh
trưởng nhân tạo người ta phải lưu ý điều gì? Vì sao? Tại
sao một số cây như khoai tây sau khi thu hoạch xong phải
để một thời gian sau đó mới đem trồng? Đây là hoạt động
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho
học sinh qua nghiên cứu vai trò của mỗi loại hoocmôn.
* Hoạt động 4: Xác định các nhân tố chi phối sự ra
hoa của thực vật: Tuổi cây, xuân hoá, quang chu kì. Học
sinh nghiên cứu tài liệu và giải quyết các vấn đề sau: Lúc
nào thì cây ra hoa? Sự ra hoa của cây phụ thuộc yếu tố
nào? Thế nào là sự xuân hoá, thế nào là hiện tượng quang
chu kì? Cho ví dụ minh hoạ? Vai trò của các dạng
phitocrôm vào phản ứng quang chu kì của thực vật?
* Hoạt động 5: Nghiên cứu ứng dụng kiến thức sinh
trưởng và phát triển trong ngành trồng trọt và công
nghiệp. Hoạt động này rèn luyện và phát triển cho học
sinh năng lực thực tiễn trong ngành trồng trọt với các
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thao tác thúc đẩy hạt nảy mầm sớm bằng việc sử dụng
các hoocmôn kích thích sinh trưởng hay sử dụng
hoocmôn sinh trưởng gibêrilin thúc đẩy phân giải nhanh
tinh bột thành đường mạch nha. Sử dụng kiến thức về
ảnh hưởng của nhiệt độ, quang chu kì trong công tác
chọn giống, chuyển gối vụ cây nông nghiệp…
Bước 3: Tổ chức đánh giá kết quả học tập chủ đề theo
hướng rèn luyện, phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Chúng tôi tập trung đánh giá vào một số vấn đề chính:
- Về kiến thức: theo mục tiêu đã xác định.
- Về kĩ năng ứng dụng: Quan hệ giữa sinh trưởng và
phát triển làm cơ sở hiểu và vận dụng vào các kĩ năng xử
lí hạt, củ nẩy mầm bằng hoocmôn, các kiến thức tác động
của nhiệt độ, quang chu kì trong việc chọn giống theo vùng
địa lí, theo mùa, xen canh gốc vụ, trồng rừng hỗn loài.
Việc đánh giá dựa trên việc học sinh nhận dạng ra các
vấn đề nảy sinh qua từng hoạt động và đề xuất được kế
hoạch triển khai từng vấn đề ứng với từng nội dung học
tập nêu trên.
Để tổ chức đánh giá kết quả học tập chủ đề qua đó rèn
luyện phát triển năng lực GQVĐ. Chúng tôi đã tổ chức
thực nghiệm dạy học trên 100 học sinh lớp 11 Trường
THPT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh được chia
làm 2 nhóm (đối chứng, thực nghiệm). Ở đây chúng tôi chỉ
nêu lên kết quả 4 kĩ năng cơ bản (xem bảng sau):
Điểm đạt được
của mỗi
kĩ năng
TT
Các kĩ năng
thành phần
ĐC
TN
Phát hiện được vấn đề cần giải
1
7,7
8,0
quyết qua từng hoạt động chủ đề
Đề xuất được cách thức (kế
2 hoạch) giải quyết vấn đề cho 6,8
7,8
từng hoạt động chủ đề
Thực hiện kế hoạch GQVĐ cho
3
6,0
7,7
từng hoạt động chủ đề
Đề xuất ý tưởng mới cho việc
4
5,4
6,8
vận dụng lí thuyết vào thực tiễn
- Từ kết quả trên cho thấy, lớp đối chứng và lớp thực
nghiệm có sự khác biệt nhau về mức độ đạt được ở mỗi kĩ
năng GQVĐ. Đối với lớp thực nghiệm do có sự kết hợp
dạy học theo chủ đề, trong mỗi hoạt động chủ đề đã được
định hướng bằng các câu hỏi dựa trên các kiến thức mang
tính tích hợp cao, hiệu quả rèn luyện kĩ năng GQVĐ tốt
hơn lớp đối chứng dạy học theo từng bài dựa trên phân bố
sách giáo khoa, các vấn đề được giải quyết riêng rẽ thiếu
tính hệ thống. Điều này bước đầu khẳng định giá trị giải
quyết được nâng cao khi tổ chức dạy học theo chủ đề.
- Khi tiến hành 2 bài kiểm tra về năng lực nhận thức tri
thức ở lớp đối chứng và lớp thực nghiệm cũng có sự khác

biệt đáng kể đặc biệt là khả năng phân tích tổng hợp khái
quát hoá (sẽ được trình bày chi tiết ở bài báo tiếp sau).
- Khi dạy học theo chủ đề tính tường minh về một đối
tượng cần nhận thức mang tính logic cao, học sinh tiếp
thu tri thức có hệ thống, tiết kiệm được thời gian lên lớp,
tăng cường được khả năng làm việc độc lập, làm việc
theo nhóm hiệu quả hơn.
3. Kết luận
Có thể thấy, dạy học theo chủ đề là một hình thức dạy
học tích hợp vừa đảm bảo tối đa tính logic vừa phát triển các
năng lực cho người học, đặc biệt là năng lực GQVĐ, một
trong những năng lực khởi đầu giúp người học tập được tác
phong nghiên cứu khoa học, gắn giữa nhận thức lí thuyết
với thực nghiệm khoa học, nhờ đó mà học sinh luôn phải
tìm tòi, vận dụng sáng tạo để phát hiện thực tiễn, phục vụ
cho thực tiễn làm biến đổi thực tiễn theo hướng có lợi cho
nhu cầu con người để nhận thức khách quan các hiện tượng,
sự vật của tự nhiên một cách khoa học và biện chứng.
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