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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ 

thông 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực năng động, 

sáng tạo là điều kiện tồn tại của mỗi quốc gia, mỗi cơ sở giáo dục. Vì vậy, nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới 

giáo dục ở nước ta hiện nay. Công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đặc 

biệt là đổi mới giáo dục phổ thông đang được Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục 

triển khai một cách đồng bộ, mạnh mẽ, được xã hội quan tâm, ủng hộ. Chương trình 

Giáo dục phổ thông năm 2018 đã được triển khai trên toàn quốc. Trong đó, đổi mới 

phương pháp dạy học được coi là một trong những nhiệm vụ then chốt. Hướng đến 

mục tiêu đào tạo con người toàn diện, đặc biệt chú trọng phát triển năng lực tư duy 

sáng tạo và năng lực thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

 Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với bộ môn 

Sinh học hiện nay luôn coi trọng và nhấn mạnh việc tăng cường phương pháp quan 

sát, thí nghiệm thực hành mang tính nghiên cứu, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận 

thức của HS dưới sự hướng dẫn của GV. Chú trọng truyền thụ kiến thức về phương 

pháp nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm. Trong đó, thí nghiệm vừa là phương 

tiện dạy học, phương tiện tổ chức hoạt động nhận thức của HS, vừa là phương tiện để 

HS nghiên cứu theo con đường của các nhà khoa học. Qua các hoạt động nghiên cứu, 

các em hình thành năng lực giải quyết vấn đề, óc sáng tạo và niềm say mê khoa học. 

Vì vậy, việc tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp dạy học THTN ở trường 

THPT để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Sinh học là rất cần thiết. Thời lượng 

dành cho hoạt động THTN của HS được tăng cường hơn trong chương trình hiện 

hành và được chú trọng nhiều hơn nữa trong chương trình Giáo dục phổ thông môn 

Sinh học năm 2018. Vì vậy, việc nâng cao năng lực dạy học THTN cho đội ngũ GV 

và SV Sư phạm là việc rất cần thiết. 

 Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên 

Trung học phổ thông 

 Một nhân tố quan trọng, quyết định thành công quá trình đổi mới giáo dục là đội 

ngũ GV.  
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Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đã khẳng định “Củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo GV, đổi mới căn bản 

và toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ sức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục 

phổ thông sau năm 2015. Tập trung đầu tư xây dựng các trường sư phạm và các khoa 

Sư phạm tại các trường Đại học để nâng cao chất lượng đào tạo GV”. 

Đối với GV bộ môn Sinh học hiện nay, ngoài những yêu cầu trên thì việc hình 

thành năng lực chuyên biệt đối với bộ môn, đặc biệt năng lực dạy học các bài THTN 

trong chương trình dạy học phổ thông cần được chú trọng đầu tư hơn nữa. Việc đổi 

mới chương trình, nội dung đào tạo GV tại các trường Sư phạm nhằm đào tạo đội ngũ 

GV đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các yêu cầu đổi 

mới là việc làm hết sức quan trọng. Tuy nhiên việc rèn luyện cho SV Sư phạm kỹ 

năng (KN) xử lý tình huống trong dạy học THTN hiện nay chưa được quan tâm đúng 

mức. 

 Xuất phát từ thực trạng dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học tại trường 

Trung học phổ thông  

Vai trò quan trọng của phương pháp nghiên cứu và thí nghiệm trong dạy học đã 

được thực tiễn chứng minh giúp hình thành khả năng tư duy, nghiên cứu, khả năng 

sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm ở HS. Chương trình giáo dục phổ thông 

môn Sinh học năm 2018 hiện nay đã tăng cường thời lượng, nội dung liên quan đến 

hoạt động THTN. Tuy nhiên, việc triển khai dạy các bài THTN vẫn còn những bất cập 

trong cả lý luận lẫn thực tiễn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một số 

GV Sinh học tại các trường phổ thông hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng 

trong việc thiết kế, tổ chức bài dạy THTN và các tiết học lý thuyết có nội dung thí 

nghiệm trong SGK, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình 

dạy học THTN môn Sinh học. Nhiều bài THTN được GV tổ chức trên lớp với hình 

thức xem phim tư liệu, trình diễn thí nghiệm ảo hoặc thay bằng tiết dạy lý thuyết.  

Với các lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử 

lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ 

thông”, nhằm rèn luyện cho SV Sư phạm Sinh học KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN Sinh học THPT; góp phần phát triển năng lực dạy học môn Sinh học ở 

trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu xác định các tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT; xác định 

cấu trúc KN xử lý tình huống từ đó xây dựng quy trình rèn luyện KN xử lý tình huống 

trong dạy học THTN Sinh học Trung học phổ thông cho SV nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo GV Sinh học ở các trường Đại học Sư phạm hiện nay. 

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu xác định được các tình huống có thể xảy ra trong dạy học các bài THTN 

Sinh học cũng như cấu trúc KN xử lý tình huống và quy trình, biện pháp rèn luyện KN 

xử lý tình huống trong dạy học các bài THTN Sinh học THPT cho SV thì sẽ hình 

thành được cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học, nâng cao chất 

lượng dạy học bộ môn Sinh học. 

4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 KN xử lý tình huống trong dạy học THTN; quy trình rèn luyện KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học THPT; tiêu chí và công cụ đánh giá KN xử lý 

tình huống khi dạy học THTN. 

4.2. Khách thể nghiên cứu 

 Quá trình rèn luyện KN dạy học cho SV ở các trường Đại học Sư phạm. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN ở trường Đại học Sư phạm. 

- Nghiên cứu những khó khăn trong dạy học THTN Sinh học ở trường THPT và 

thực trạng rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học ở các 

trường Đại học Sư phạm để làm cơ sở thực tiễn xây dựng quy trình rèn luyện cho SV 

KN đó.   

- Nghiên cứu các tình huống mà GV phổ thông và SV sư phạm thường gặp phải 

trong dạy học THTN Sinh học. 

- Thiết kế cấu trúc KN xử lý tình huống dạy học THTN Sinh học làm cơ sở xác 

định mục tiêu, nội dung, công cụ rèn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện cho 

SV. 

- Gia công sư phạm các tình huống thường gặp phải trong dạy học THTN Sinh 

học thành các bài tập tình huống làm công cụ để rèn luyện cho SV KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 
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- Nghiên cứu đề xuất quy trình rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN Sinh học THPT. 

- Nghiên cứu đề xuất tiêu chí, thang đo, đánh giá mức độ đạt được của KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

- Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề 

xuất. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 Nghiên cứu, phân tích các công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan 

làm cơ sở lý luận cho đề tài. Các tài liệu gồm: Nội dung THTN Sinh học ở trường 

THPT; Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nội dung THTN Sinh học ở trường 

Đại học Sư phạm; KN xử lý tình huống; Dạy học THTN; Bài tập, bài tập tình huống; 

Biện pháp rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. Nội 

dung THTN Sinh học trong và ngoài nước làm cơ sở cho việc tìm hiểu tình huống, 

nguyên nhân, phương án xử lý tình huống liên quan đến đề tài. 

6.2. Phương pháp điều tra 

- Sử dụng phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp để điều tra thực trạng dạy học 

THTN Sinh học ở trường THPT đối với 174 GV Sinh học đang giảng dạy ở trường 

THPT tại các địa bàn như: TP. HCM; Đồng Nai; Long An; Đồng Tháp; Sóc Trăng; 

Tây Ninh; Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế. Khảo sát thu thập các tình huống xảy ra trong 

thực tiễn GV tổ chức bài dạy THTN Sinh học ở trường THPT là một trong những 

nguồn tình huống cho đề tài. 

- Điều tra thực trạng KN xử lý tình huống trong dạy THTN Sinh học THPT đối 

với 126 SV năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp (SV đã hoàn thành các học phần trong chương 

trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm Sinh học) thuộc các trường Đại học Sài Gòn; 

Đại học Sư phạm TP. HCM; Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Đại học Sư phạm - 

Đại học Huế bằng cách cho sinh viên xử lý các tình huống trong dạy học THTN Sinh 

học THPT và phân tích từng KN thành phần theo các mức độ. 

6.3. Phương pháp chuyên gia 

Phỏng vấn tìm hiểu các tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT với một 

số chuyên gia trong lĩnh vực Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, các 

giảng viên chuyên ngành Sinh học có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy thí nghiệm 
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tại các trường Đại học Sư phạm. Các tình huống này là một nguồn tình huống quan 

trọng cho đề tài. 

6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm  

- Mục đích thực nghiệm: Đánh giá hiệu quả của quy trình và các biện pháp đã đề 

xuất, đồng thời kiểm chứng các giả thuyết khoa học của đề tài. 

- Nội dung thực nghiệm: Xử lý tình huống thông qua thực tập giảng dạy các bài 

THTN Sinh học THPT trong học phần Phương pháp dạy học Sinh học. 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm theo tiêu chí. 

6.5. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học 

Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để xử lý số liệu điều tra và thực nghiệm 

sư phạm. 

7. Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu thực trạng rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh 

học THPT của SV Sư phạm và tiến hành thực nghiệm tại 2 trường Đại học Sư phạm 

TP. HCM và Đại học Sài Gòn. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

 8.1. Xác định được thực trạng KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh 

học THPT của SV chuẩn bị tốt nghiệp ở một số trường Đại học Sư phạm. 

 8.2. Xây dựng, hệ thống hóa, phân loại được các loại tình huống điển hình mà 

GV gặp phải trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

 8.3. Đề xuất cấu trúc KN xử lý tình huống dạy học THTN Sinh học. 

 8.4. Đề xuất quy trình và công cụ rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN Sinh học THPT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GV Sinh học. 

 8.5. Gia công sư phạm các tình huống thành các bài tập để rèn luyện cho SV KN 

xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

 8.6. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học THPT. 

9. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị nội dung và kết quả nghiên cứu của 

luận án được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 

Chương 2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành 

thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông. 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. 
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tình huống và xử lý tình huống trong dạy học 

1.1.1.1. Trên Thế giới 

Trong cuộc sống con người trải qua nhiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa 

dạng vì vậy thường xuyên gặp phải những tình huống phải giải quyết. Thành công hay 

thất bại trong hoạt động của một con người phụ thuộc vào kết quả giải quyết những 

tình huống đó. Tình huống xuất hiện thường xuyên, không phụ thuộc vào ý chí chủ 

quan của con người. Vì lẽ đó, chúng được con người nghiên cứu và tìm hiểu từ rất lâu 

dưới góc độ tâm lý học và ứng dụng. Muốn giải quyết tốt các tình huống trong cuộc 

sống, trong hoạt động nghề nghiệp, chúng ta cần được trang bị các kiến thức, KN phù 

hợp cho mỗi loại tình huống tương ứng. Trong giáo dục, KN xử lý tình huống đã được 

nghiên cứu và ứng dụng như thế nào? S.B. Robinsohl (1967) đã từng nhận định: 

“Giáo dục là việc chuẩn bị cho người học vào việc giải quyết các tình huống của cuộc 

sống” [1]. Tình huống có vấn đề đã được nhiều nhà tâm lý học nghiên cứu như K. 

Dunker, X.L. Rubinstein, A.M. Machiuskin, I. Ia. Lecne., các tác giả đặt tình huống 

có vấn đề dưới góc độ tư duy. Một hướng nghiên cứu khác tìm hiểu và phân tích các 

tình huống ở góc độ hoạt động thực tiễn của con người như R.J. Sternberg, J.R. 

Hayes, J.D. Bransford, B.S. Stein, J.E. Pretz, A.J. Naples, R. Taconis (2000)…, hoặc 

sử dụng tình huống có vấn đề như một phương pháp dạy học tích cực [2],[3]. Tình 

huống dạy học đã được quan tâm nghiên cứu, triển khai trong giáo dục và đào tạo, 

được tiếp tục phát triển bởi các chuyên gia giáo dục như: Roberta Williams; R. Evan; 

G.W. Allport; Leiss Dominik; M. Dias; E. Kellner; G.Johansen [4],[5],[6],[7],[8]. 

Tình huống dạy học được đưa vào giảng dạy đã thực sự phát huy ưu điểm vượt trội 

của nó, với vai trò kích thích sự hứng thú, phát triển tư duy ở người học trong quá 

trình giáo dục. J.S. Ross từng quan niệm rằng “Có lẽ bản năng tò mò là đồng minh lớn 

nhất mà GV có” và nếu GV biết cách thu hút HS theo định hướng này bằng các tình 

huống có vấn đề, họ sẽ thành công trong việc tạo sự chú ý và hấp dẫn nơi người học 

[5].  

Tình huống dạy học hiện nay được ứng dụng phổ biến cho hầu hết các môn học. 

Nhiều nguyên tắc xây dựng và sử dụng tình huống dạy học đã được các chuyên gia 

giáo dục đề xuất với nhiều quan điểm và cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, chúng 
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đều có những điểm chung cơ bản sau đây: Thu thập thông tin hoặc tình huống từ thực 

tế cuộc sống; gia công sư phạm; sử dụng bài tập tình huống trong dạy học; vận dụng 

kết quả của việc xử lý tình huống vào cuộc sống thực [9].  

Hầu hết các nghiên cứu trên đều nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của việc sử dụng 

bài tập tình huống nhằm hình thành kiến thức, năng lực giải quyết các tình huống thực 

trong cuộc sống thông qua việc trải nghiệm các tình huống thực hoặc giả định trong 

lớp học.  

Trong quá trình giảng dạy thí nghiệm, Anton E. Lawson (1988) cũng nhấn mạnh 

đến việc định hướng tổ chức các hoạt động học tập bằng câu hỏi nêu vấn đề; bài tập 

tình huống giúp người học rèn luyện các KN như đặt giả thuyết; cách thức tổ chức thí 

nghiệm để kiểm tra giả thuyết ban đầu; việc kiểm soát các biến trong thí nghiệm; phân 

tích số liệu xác xuất thống kê; sự tương quan giữa các yếu tố, khả năng phân tích kết 

quả thực nghiệm để hình thành tri thức mới [10]. Leiss Dominik (2010) đã nghiên cứu 

mô hình hóa các tình huống thực tiễn, giới thiệu các phương pháp với những ví dụ 

minh họa độc đáo, đồng thời ông cũng chỉ ra bước cụ thể để sử dụng các tình huống 

này một cách tối ưu trong dạy ở trường trung học [5].  

Như vậy, việc nghiên cứu và sử dụng tình huống được quan tâm, ứng dụng trong 

dạy học từ rất lâu. Trong các phương pháp dạy học tích cực hiện nay, nó chứng tỏ 

nhiều đặc điểm vượt trội trong dạy học các môn khoa học, giúp hình thành tri thức 

khoa học cũng như rèn luyện năng lực tư duy, năng lực hoạt động thực tiễn cho người 

học.  

Các công trình nghiên cứu hiện nay chủ yếu đề cập đến các tình huống và KN xử 

lý tình huống trong thực tiễn đời sống; trong giao tiếp; đào tạo nghề; trong giáo dục 

nói chung. Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu, hình thành cho SV Sư 

phạm KN xử lý tình huống trong dạy học THTN vẫn còn rất ít và chưa được quan tâm 

đúng mức. 

1.1.1.2. Ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về tình huống tại Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung vào các 

tình huống trong công sở, tình huống giao tiếp trong công việc, trong cuộc sống. 

Trong giáo dục, tình huống và KN xử lý tình huống đề cập nhiều đến các tình huống 

trong trong quản lý lớp học; giao tiếp sư phạm; rèn luyện KN xử lý tình huống sư 

phạm cho SV. Các hướng nghiên cứu gồm: 

 Tình huống có vấn đề dưới góc độ của tâm lý học 
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 Nhiều nhà tâm lý học trong nước đã tiến hành nghiên cứu tình huống có vấn đề 

trong tư duy như: Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Bùi Văn 

Huệ, Trần Trọng Thủy…. 

 Tình huống có vấn đề trong giáo dục, quản lý giáo dục 

 Các tình huống được quan tâm nghiên cứu như tình huống sư phạm; tình huống 

dạy học; tình huống trong quản lý giáo dục của hiệu trưởng trường phổ thông của các 

tác giả như: Lã Văn Mến, Phan Thế Sùng, Lưu Xuân Mới, Lục Thị Nga, Nguyễn Trại, 

Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Thúy Dung. Các tình huống này tiếp cận góc độ mối quan 

hệ giao tiếp giữa GV – HS; GV – phụ huynh; HS với nhau; giữa GV với đồng nghiệp 

với cấp trên và ngược lại. 

 Tình huống có vấn đề như một công cụ dạy học 

 Một số tác giả khác lại tiếp cận tình huống dạy học theo hướng sử dụng tình 

huống có vấn đề như một công cụ trong dạy học tích cực như: Bùi Hồng Thái, 

Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Đình Chỉnh, Phan Đức Duy, Phạm 

Vũ Nhật Uyên…,[1],[11]. 

 Tác giả Đỗ Hương Trà (1996) đã tiến hành nghiên cứu tổ chức tình huống để dạy 

học khái niệm vật lý cho HS lớp 7. Công trình đã xác định “Học là hành động của 

người học thích ứng với tình huống, qua đó họ chiếm lĩnh tri thức và chuyển hóa 

thành năng lực thể chất, tinh thần của cá nhân, hình thành và phát triển nhân cách”. 

Vì vậy, các tình huống cần được GV chủ động tổ chức trong các hoạt động học tập 

giúp định hướng hoạt động học của HS thông qua các tình huống đó [12].  

 Trong giảng dạy bộ môn Sinh học, việc nghiên cứu và vận dụng tình huống để 

rèn luyện KN dạy học cho SV sư phạm đã được tác giả Phan Đức Duy (1999) tiến 

hành chi tiết, chặt chẽ. Công trình đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các KN 

thiết kế, tổ chức bài lên lớp môn Sinh học. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống các bài tập tình 

huống để rèn luyện các KN dạy học môn Sinh học [13]. Năm 2005, Lã Văn Mến đã tiến 

hành nghiên cứu tình huống sư phạm với góc nhìn của tâm lý học, từ đó đề xuất các 

biện pháp để rèn luyện và nâng cao KN giải quyết tình huống sư phạm cho SV Cao 

đẳng Sư phạm; xây dựng quy trình giải quyết tình huống sư phạm và quy trình rèn 

luyện KN giải quyết tình huống sư phạm [14]. Ngoài những công trình trên, tác giả 

Phan Đức Duy cũng nghiên cứu và vận dụng tình huống để rèn luyện KN tổ chức bài 

lên lớp cho SV Sư phạm. Công trình đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các KN 
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thiết kế, tổ chức bài lên lớp Sinh học. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống các bài tập tình 

huống để rèn luyện các KN dạy học Sinh học. 

 Kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học  

 KN xử lý tình huống đã được nghiên cứu trong một số lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật, giáo dục học, quản lý giáo dục, điển hình là công trình nghiên cứu của: Phan 

Dũng, Trần Trọng Thủy, Ngô Công Hoan, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan, Nguyễn 

Quang Uẩn, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh, Nguyễn Thị Thúy Dung, 

Nguyễn Thị Thanh Mai…. [2],[15]. Các đề tài trên chú trọng tìm hiểu KN xử lý tình 

huống trong hoạt động nghề nghiệp, trong xử lý tình huống sư phạm và tình huống 

quản lý giáo dục.  

 Năm 1996, đề tài nghiên cứu các KN giảng dạy cơ bản cho SV Sư phạm đã cho 

thấy: Tại thời điểm này chưa có một quy trình tập luyện được nghiên cứu, tổ chức hợp lý 

theo hướng một hệ thống các KN giảng dạy cơ bản với chức năng là một hệ thống mục 

tiêu tập luyện xác định và cụ thể, giữ vai trò các “chuẩn” của thao tác, hành động tập 

luyện các KN dạy học và của việc kiểm soát, đánh giá các kết quả tập luyện của SV. Đề 

tài cũng tiến hành phân tích những thiếu sót, cơ bản, điển hình trong quá trình luyện tập 

các KN dạy học như: SV chưa được trang bị, tập luyện một cách cơ bản về KN “phân 

tích bài lên lớp”; xác lập được logic vận hành của quy trình KN giảng dạy. 

 Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Huyền đã nghiên cứu hoạt động rèn luyện KN dạy 

học cho SV Đại học Sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp. Đề tài đã đề xuất các biện pháp 

như sau: 1. Rèn luyện KN dạy học cho SV thông qua dạy học các môn học chiếm ưu 

thế; 2. Rèn luyện KN dạy học cho SV thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp; 3. 

Chú trọng dạy mẫu, làm mẫu trong quy trình đào tạo, rèn luyện KN dạy học; 4. Tạo 

môi trường rèn luyện, hỗ trợ thuận lợi giúp SV có điều kiện trải nghiệm, thực hành 

các KN dạy học được hình thành; 5. Đổi mới cách đánh giá hoạt động rèn luyện KN 

dạy học cho SV [16]. 

 Như vậy, việc hình thành và phát triển KN dạy học luôn là mục tiêu quan trọng 

trong đào tạo GV. Phát triển KN hay năng lực luôn đòi hỏi phải tổ chức hoạt động học 

yêu cầu vận dụng kiến thức, KN trong các tình huống nhận thức và tình huống thực tiễn 

đời sống. Để nâng cao chất lượng đào tạo GV hiện nay, cần tích hợp rèn luyện năng 

lực sư phạm trong giảng dạy các học phần Khoa học cơ bản. Tuy nhiên, điều này vẫn 

còn thiếu. Các yếu tố KN, kỹ xảo nghề nghiệp còn rất mờ nhạt trong chương trình đạo 

tạo GV.  
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  Bên cạnh đó, vấn đề rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học đã được 

quan tâm nghiên cứu bởi nhiều tác giả. Các hướng nghiên cứu này tiếp cận tình huống 

ở góc độ tâm lý và đặt nó trong bối cảnh các tình huống sư phạm, tình huống quản lý. 

Chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu các tình huống nảy sinh trong hoạt động dạy 

học THTN Sinh học ở trường THPT. Vì vậy, nghiên cứu các tình huống thường nảy 

sinh trong dạy học THTN Sinh học làm cơ sở cho rèn luyện, bồi dưỡng hình thành các 

KN xử lý hiệu quả khi gặp các tình huống này ở GV và SV Sư phạm còn hạn chế. GV 

hiện nay rất lúng túng và ngại tổ chức các hoạt động liên quan đến thí nghiệm, ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục, dạy học ở nhà trường, đặc biệt chất lượng 

dạy học các môn học thuộc lĩnh vực khoa học thực nghiệm. Điều này đặt ra nhu cầu 

tất yếu cần nghiên cứu, tìm hiểu, hệ thống hóa các tình huống trong hoạt động tổ chức 

THTN ở trường phổ thông. Qua đó, việc mô hình hóa, gia công sư phạm các tình 

huống này trở thành bài tập, bài tập tình huống với mục đích tổ chức các hoạt động 

dạy học, giúp SV “hòa mình” vào tình huống, hình thành thói quen, sự phản xạ kịp 

thời khi bắt gặp các tình huống tương tự trong thực tế giảng dạy sau này là rất cần 

thiết. 

 Nhiều GV Sinh học hiện nay chưa được hướng dẫn và tập luyện cách giải quyết 

tình huống phát sinh trong giờ dạy thực hành. Họ có thể giảng dạy các bài lý thuyết rất 

dễ dàng, nhưng đối với việc tổ chức, tiến hành các thí nghiệm trong giảng dạy thì họ 

rất “bị động”, lúng túng. Dù GV có muốn hay không, các tình huống trong bài thực 

hành luôn nảy sinh một cách khách quan và ngẫu nhiên, nó rất đa dạng và phong phú, 

xuất hiện thường xuyên. KN xử lý tình huống trong các nội dung này đáng lẽ cần 

được trang bị một cách bài bản trong các bộ môn Khoa học cơ bản cũng như bộ môn 

Phương pháp dạy học cụ thể, dẫn đến một thực trạng chung của GV hiện nay đó là 

thiếu KN tổ chức các bài THTN, GV có tâm lý ngại hoặc “sợ” dạy các bài thực hành. 

Chúng tôi nhận thấy, những vấn đề về tình huống và KN xử lý tình huống trong giảng 

dạy bộ môn Sinh học, đặc biệt trong dạy học THTN Sinh học hiện nay vẫn chưa được 

nghiên cứu một cách hệ thống, bài bản. 

1.1.2. Tổng quan các nghiên cứu về dạy học thực hành thí nghiệm 

1.1.2.1. Trên Thế giới  

KN dạy học đã được quan tâm nghiên cứu từ rất lâu. Đầu những năm 1960, các 

công trình nghiên cứu việc hình thành và rèn luyện KN nghề nghiệp cho SV Sư phạm 

có thể kể đến như: công trình nghiên cứu “Bàn về KN sư phạm” của O.A. Apdulinna, 
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ông đã hệ thống hóa việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thành hệ thống lý luận, tác giả 

đã nêu và phân tích tỉ mỉ những KN sư phạm mà GV cần có bao gồm KN chung và 

KN chuyên biệt. Công trình của Ph.N. Gônôbôlin “Những phẩm chất tâm lý của người 

GV” đã vạch ra cho SV những yêu cầu cần rèn luyện để phát triển năng lực sư phạm 

và cách rèn luyện chúng như thế nào [16]. Tiếp đến là các công trình nghiên cứu của 

M.IA. Côvalep, IU.K. Babanxki, N.I. Bônđưrep và các nhà giáo dục khác. Tuy nhiên, 

kết quả đạt được chưa nhiều, M.IA. Côvalep phải thừa nhận rằng “Cần phải nói rằng 

nghề chuyên môn của người thầy giáo còn được nghiên cứu quá ít”. Một công trình 

nghiên cứu khác của X.I. Kixêgôp “Hình thành các KN, kỹ xảo sư phạm trong điều 

kiện giáo dục Đại học”. Ông và cộng sự đã chỉ ra hơn 100 KN dạy học và giáo dục, 

trong đó tập trung vào 50 KN cần thiết nhất, được phân chia luyện tập theo từng giai 

đoạn thực tập sư phạm. Anton E.Lawson, Xavier Roegiers, F.B. Abbatt… với những 

nhận định cơ bản chung đều xem KN dạy học là khả năng thực hiện có kết quả một số 

thao tác hay một loạt thao tác của hành động giảng dạy [10],[17].  

Như vậy, để rèn luyện KN dạy học, quá trình dạy học cần trải qua các bước theo 

một quy trình chặt chẽ.  

- Các công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học thực hành thí nghiệm 

Đầu thế kỉ 17, nhà vật lý học người Ý Galile đã cho rằng “Muốn hiểu biết thiên 

nhiên phải trực tiếp quan sát thiên nhiên, phải làm thí nghiệm, phải hỏi thiên nhiên 

chứ không phải hỏi Aristole hoặc kinh thánh….”. Các nhà khoa học sau này đã tiếp 

cận và phát triển phương pháp này thành phương pháp thực nghiệm trong các lĩnh vực 

Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Từ đầu những năm 1920, nhiều công trình 

nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp tối ưu trong giảng dạy thí nghiệm của các nhà 

giáo dục như: Cunningham (1924), Anibal (1926), Barnard (1942), Mason (1952), 

Soar (1966), Campbell (1968), Reuss (1970); E. Judy (1973); A. Hani (2015) [18],[19].  

Năm 1960, Bruner đã đề xuất phương pháp dạy học khám phá đã được nhiều nhà 

giáo dục ủng hộ trong việc dạy các môn Khoa học tự nhiên. Những năm 1980, trên thế 

giới đã có nhiều trường sử dụng phương pháp THTN trong dạy học các môn khoa học 

tự nhiên. Một hướng nghiên cứu khác quan tâm đến việc thiết kế các nội dung thí 

nghiệm cụ thể nhằm hình thành kiến thức cho HS như Harold L. Eddleman (1961), 

ông đã nghiên cứu, giới thiệu một số thí nghiệm lai ở ruồi giấm giúp tạo sự hào hứng, 

sự ghi nhớ lâu dài các khái niệm về đột biến, biến dị, di truyền liên kết với giới tính 

cho HS phổ thông [20].  
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Bên cạnh các hướng nghiên cứu trên, ở Mỹ, việc đào tạo GV phụ trách phòng thí 

nghiệm rất được chú trọng đầu tư. Năm 1969, R. F. Mager Associates đã triển khai kế 

hoạch cụ thể dự án đào tạo GV cho 15 phòng thí nghiệm giáo dục với mục đích đánh 

giá sự tác động của các chương trình đào tạo GV, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện 

phương pháp, KN giảng dạy cũng như điều chỉnh cảm xúc của GV theo hướng tích 

cực [21]. Tại Pháp năm 1992, Georges Charpak đã khởi xướng phương pháp Lamap 

(tạm dịch bàn tay nặn bột) giúp HS tiếp cận kiến thức khoa học dựa trên các thí 

nghiệm là chủ yếu. Đối với thực trạng giảng dạy THTN, nghiên cứu của D. D. 

Agarwal (2001) đã chỉ rõ những khó khăn trong công tác giảng dạy THTN ở trường 

học nhằm thúc đẩy sự nỗ lực để cải tiến hoạt động thí nghiệm trong nhà trường [22]. 

Thực tế cho thấy, dù được quan tâm và nghiên cứu rất nhiều, nhưng việc tổ chức 

các hoạt động thí nghiệm trong trường học luôn gặp những khó khăn chủ quan lẫn 

khách quan. Việc nghiên cứu các phương pháp dạy học THTN luôn là vấn đề cấp thiết 

ở các quốc gia, nhằm gia tăng hiệu quả của nó đối với các môn Khoa học tự nhiên.  

1.1.2.2. Ở Việt Nam 

Tất cả các kiến thức Sinh học thực sự phải dựa trên sự quan sát sinh vật sống. 

Các yếu tố như đọc, thảo luận tranh ảnh chỉ là những yếu tố bổ sung. Người học phải 

được tự trải nghiệm thông qua quan sát, thực nghiệm để hình thành các kiến thức về  

Sinh học [23]. Vì vậy, tất yếu cần tổ chức tiến hành các bài THTN cho người học một 

cách hệ thống và hiệu quả nhất. Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 7/2018 đã khẳng định “Sinh học là khoa học thực nghiệm, vì vậy 

thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu Sinh học, đồng thời cũng là phương pháp 

dạy học đặc trưng môn học này. Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới sống được phát 

triển chủ yếu thông qua thực nghiệm. Thực hành trong phòng thí nghiệm, phòng học 

bộ môn, ngoài thực địa là phương pháp, hình thức dạy học cơ bản của môn Sinh học” 

[24]. Như vậy, THTN đóng vai trò rất quan trọng khi giảng dạy bộ môn Sinh học. Tuy 

nhiên, các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này hiện nay chưa tương xứng và 

chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của GV và HS. Hiện nay, các hướng nghiên cứu 

về dạy học THTN ở nước ta gồm: 

- Thiết kế, hướng dẫn nội dung THTN thông qua các giáo trình thực hành các 

môn cơ bản như: Thực hành Sinh học đại cương; Thực hành Sinh hóa; Thực hành 

Thực vật học; Thực hành Động vật học; Thực hành Di truyền học….  
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- Thiết kế nội dung, quy trình thực hiện các bài THTN Sinh học đáp ứng nhu cầu 

dạy học ở bậc phổ thông:  

Năm 1998, tác giả Đào Như Phú đã nghiên cứu giới thiệu chi tiết cách làm một số 

dụng cụ thí nghiệm Sinh học đơn giản, cách pha chế các hóa chất, thuốc nhuộm, thuốc 

thử thông thường. Bênh cạnh đó, công trình cũng hướng dẫn khá chi tiết, đầy đủ, có 

tính hệ thống về các thí nghiệm Sinh học trong trường phổ thông: Thí nghiệm về chủ 

đề Tế bào (8 thí nghiệm); thí nghiệm về chủ đề Trao đổi chất và năng lượng (31 thí 

nghiệm); thí nghiệm về Sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật (9 thí nghiệm); thí 

nghiệm về sự sinh sản của sinh vật (4 thí nghiệm); Thí nghiệm về chủ đề Tính cảm 

ứng của sinh vật (14 thí nghiệm); thí nghiệm về chủ đề Sinh thái học (16 thí nghiệm); 

thí nghiệm về chủ đề Di truyền học (4 thí nghiệm); thí nghiệm về chủ đề Sinh thái học 

(7 thí nghiệm) [25].  

Năm 2013, Mai Sĩ Tuấn và cộng sự đã nghiên cứu, mô tả chi tiết cách thức thực 

hiện các bài thực hành Sinh học ở bậc THCS và THPT bao gồm 10 nội dung với 54 

bài: Tế bào học (5 bài), Hóa Sinh học (5 bài), Vi sinh vật học (4 bài), Di truyền học (8 

bài), Thực vật học (5 bài), Sinh lý thực vật học (4 bài), Động vật học (9 bài), Sinh lý 

động vật học (8 bài), Sinh thái học (6 bài) và Phương pháp dạy học (4 bài). Các bài 

THTN đã được các tác giả trình bày ngắn gọn, súc tích, mỗi bài gồm các nội dung: 

mục tiêu, KN, nguyên liệu, cách tiến hành thí nghiệm, cách vận dụng thí nghiệm trong 

giảng dạy ở phổ thông, kèm theo các thông tin bổ sung sau mỗi thí nghiệm [26].  

- Hướng nghiên cứu cải tiến các thí nghiệm theo hướng đơn giản hóa phục vụ 

dạy học phổ thông gồm có các nghiên cứu: 

Thông qua việc trực tiếp giảng dạy các nội dung thí nghiệm, tác giả Nguyễn Vinh 

Hiển (2003) đã tiến hành cải tiến dụng cụ thí nghiệm bằng các vật dụng dễ kiếm như 

thí nghiệm quang hợp nhả oxi ở rong đuôi chồn và thí nghiệm thoát hơi nước qua lá 

trong chương trình Sinh học lớp 6 [23]. Một số công trình cải tiến thí nghiệm ở trường 

phổ thông cũng được tiến hành của các tác giả khác như: Mai Thị Thanh (2005); 

Nguyễn Thị Thắng (2006); Cao Thị Minh Tú (2007); Nguyễn Thị Cúc (2009); Hoàng 

Việt Cường (2009); Đỗ Thành Trung (2012); Đặng Thị Ngọc Thanh, Lê Minh Đức 

(2013)…; các nghiên cứu trên đều chú trọng cải tiến quy trình thực hiện thí nghiệm 

trong chương trình Sinh học phổ thông [27]. 
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- Hướng nghiên cứu xây dựng bộ tư liệu, phần mềm dạy học nhằm gia tăng hiệu 

quả dạy học thực hành môn Sinh học ở trường phổ thông của các tác giả: Trần Khánh 

Ngọc (2005); Lê Phan Quốc (2007); Trương Thị Thanh Mai (2014). 

- Hướng nghiên cứu về phương pháp giảng dạy THTN trong các môn Khoa học tự 

nhiên.  

Năm 2009, Tôn Quang Cường đã nghiên cứu cơ sở lý luận và vai trò của thí nghiệm 

trong dạy học các môn Khoa học tự nhiên. Kết quả nghiên cứu đã nêu được thí nghiệm là 

phương tiện của việc thu nhận và xử lý thông tin, hình thành kiến thức khoa học; phương 

tiện để kiểm tra tính đúng đắn của kiến thức đã thu được; phương tiện của việc vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn như là một bộ phận của các phương pháp nghiên cứu khoa học tự 

nhiên. Theo đó, dạy học thí nghiệm vừa là mục đích dạy học vừa là phương tiện để 

giúp người học chiếm lĩnh các kiến thức khoa học. Theo quan điểm của tác giả, việc 

triển khai các giờ THTN trong nhà trường cần được nhìn nhận theo định hướng song 

hành: Khoa học và Sư phạm. Đây là cách nhìn nhận không mới nhưng chưa được sự 

quan tâm của đội ngũ giảng viên hiện nay. Đề tài cũng đã khảo sát tìm hiểu thực tiễn 

ở một số trường Sư phạm về việc rèn luyện KN sử dụng và KN dạy học thí nghiệm ở 

trường phổ thông cho SV Sư phạm thuộc khối ngành Khoa học tự nhiên. Hệ thống lý 

luận và phương pháp dạy học thí nghiệm còn được hiểu một cách chưa đầy đủ, nặng 

về dạy cho SV cách làm thí nghiệm hơn là cách dạy học thí nghiệm, nặng về trình 

bày, biểu diễn thí nghiệm hơn là tìm tòi khám phá kiến thức thông qua thí nghiệm [28].  

Những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã cho thấy sự chú trọng 

trình bày nội dung, quy trình tiến hành thí nghiệm, việc sử dụng các tình huống, các 

câu hỏi nêu vấn đề và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tối 

đa hiệu quả các bài THTN vẫn chưa được đề cập chi tiết. Một số tình huống, những 

trở ngại và khó khăn khi tiến hành các thí nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm ở 

trường Trung học phổ thông vẫn chưa được bàn luận và khai thác triệt để. Việc xây 

dựng hệ thống lý luận các KN dạy học THTN cho từng bộ môn, việc rèn luyện, bồi 

dưỡng năng lực dạy học THTN chưa được quan tâm nghiên cứu. Các tác giả cũng đã 

đưa ra được cấu trúc, quy trình rèn luyện KN xử lý tình huống, cấu trúc và quy trình 

dạy học THTN nhưng chưa xác định cụ thể cấu trúc, quy trình và biện pháp rèn luyện 

KN xử lý tình huống trong dạy học THTN. 
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1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Thực hành thí nghiệm 

1.2.1.1. Thực hành 

Theo từ điển Tiếng Việt “Thực hành là phương thức đào tạo bằng cách lặp lại 

nhiều lần hoặc biến một ý tưởng thành hành động” [29]. Trong dạy học ở nhà trường, 

có thể hiểu thực hành là việc người học tự mình trực tiếp tiến hành quan sát, tiến hành 

các thí nghiệm, tập triển khai các qui trình kỹ thuật chăn nuôi - trồng trọt. Thực hành 

có thể hiểu theo nghĩa vận dụng lý thuyết để giải quyết một vấn đề nào đó trong thực 

tiễn. Theo GS Đinh Quang Báo, “Thực hành là quá trình người học tự mình trực tiếp 

tiến hành quan sát, tiến hành các thí nghiệm, tập triển khai các quy trình kỹ thuật 

chăn nuôi, trồng trọt” [30]. Thực hành là một phương pháp dạy học giúp người học 

áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện các thí nghiệm; nhận biết các mẫu vật hay 

tiến hành triển khai các quy trình kỹ thuật.  

  Hiện nay một số GV có quan niệm không đúng về dạy thực hành, họ thường 

không nêu các tình huống khác thường để dạy HS cách phân tích; rút ra các kết luận 

phù hợp cũng như không biết cách tìm nguyên nhân khi thí nghiệm không ủng hộ giả 

thiết ban đầu [31]. Ví dụ: Trong dạy học nội dung thực hành chứng minh quang hợp 

tạo tinh bột ở lá GV có thể đặt ra tình huống: Đặt cây vào chỗ tối hoàn toàn trong 2 

ngày để cây tiêu thụ hết tinh bột, dùng băng keo đen bịt 1 phần trên 2 mặt của một vài 

lá, đặt cây ngoài ánh sáng khoảng 3 giờ, ngắt lá trên rồi tiến hành loại bỏ diệp lục 

bằng cách đun cách thủy trong cồn, đặt lá trong dung dịch iod, phần lá không bị bịt sẽ 

có màu xanh tím, phần bị bịt không có màu. Tuy nhiên, chỉ một số lá trong lô thí 

nghiệm là thành công, một số lá không xuất hiện vùng màu xanh tím. Vậy cần giải 

thích hiện tượng này như thế nào? HS được yêu cầu phải tìm ra nguyên nhân (đưa ra 

giả thuyết) và làm thí nghiệm ủng hộ giả thuyết của mình là đúng.  

Có thể thấy, mục đích cốt lõi của dạy thực hành là rèn các KN khéo léo trong các 

thao tác tay chân, các KN bố trí thí nghiệm, thu thập kết quả, giải thích kết quả thực 

nghiệm; lý giải đưa ra các giả thuyết và tự tiến hành các thí nghiệm ủng hộ hay bác bỏ 

giả thuyết của mình chứ không đơn thuần là minh họa cho các bài lý thuyết.  

Như vậy dạy thực hành phát triển các KN tổng hợp qua đó góp phần quan trọng 

phát triển năng lực sinh học đáp ứng yêu cầu chương trình môn Sinh học 2018. 
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1.2.1.2. Thí nghiệm 

Theo quan điểm lý luận dạy học, thí nghiệm là việc gây ra một hiện tượng, một 

sự biến đổi nào đó trong điều kiện xác định để tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay 

chứng minh [31],[32]. 

Thí nghiệm là một phương pháp nghiên cứu cơ bản trong Sinh học. Thí nghiệm 

không chỉ nghiên cứu các sự vật hiện tượng tự nhiên mà con người có thể chủ động 

tạo ra các yếu tố thí nghiệm để nghiên cứu trong điều kiện nhân tạo theo mục đích của 

mình, chính vì vậy trong dạy HS học, thí nghiệm có vai trò rất quan trọng. 

Nếu quan sát là phương pháp nghiên cứu các đối tượng và hiện tượng có sẵn 

trong điều kiện tự nhiên thì thí nghiệm là phương pháp nghiên cứu đối tượng và hiện 

tượng trong điều kiện nhân tạo. Trong phức hợp các điều kiện tự nhiên tác động lên 

sinh vật, người nghiên cứu chỉ chọn vài yếu tố chuyên biệt để nghiên cứu lần lượt các 

ảnh hưởng của chúng. Thí nghiệm là phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học, 

vì vậy nó cũng được sử dụng trong dạy HS học.  

Thí nghiệm là gây ra một hiện tượng, một sự biến đổi nào đó trong điều kiện xác 

định để tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay chứng minh. 

Theo Trịnh Nguyên Giao (2004), để nghiên cứu các sự vật hiện tượng trừu 

tượng, có mối liên hệ thành phần trong tổng thể phức tạp, tách ra từng đối tượng hay 

quy các đối tượng nghiên cứu về trường hợp cụ thể, lý tưởng hóa các yếu tố không 

nghiên cứu, sau đó sử dụng dụng cụ hóa chất trong phòng thí nghiệm để tạo ra môi 

trường phù hợp cho thí nghiệm khả thi [33].  

Trong dạy học môn Sinh học, thí nghiệm có vai trò rất quan trọng: thí nghiệm là 

một phương tiện quan trọng của hoạt động nhận thức của con người, thông qua thí 

nghiệm con người sẽ thu nhận được những tri thức khoa học cần thiết nhằm nâng cao 

năng lực của bản thân để có thể tác động và cải tạo thực tiễn; Trong học tập, thí 

nghiệm là phương tiện của hoạt động nhận thức của người học, giúp họ tìm kiếm và 

thu nhận kiến thức khoa học cần thiết; thí nghiệm là phương tiện kiểm tra tính đúng 

đắn của tri thức tạo cho người học niềm tin khoa học đối với các tri thức mà họ đã thu 

nhận được; thí nghiệm là phương tiện để vận dụng tri thức vào thực tiễn, là cầu nối 

giữa lý thuyết và thực tiễn. Vì vậy, nó là phương tiện duy nhất giúp hình thành ở 

người học KN, kỹ xảo thực hành và tư duy kỹ thuật, giúp người học đi sâu tìm hiểu 

bản chất của các hiện tượng, quá trình Sinh học [34]. 

Như vậy thí nghiệm trong dạy học vừa là nội dung dạy học vừa là phương pháp, 



17 

 

 

phương tiện dạy học. 

1.2.1.3. Thực hành thí nghiệm 

Theo Đinh Quang Báo (2001) “THTN là việc tiến hành các thí nghiệm trong các 

bài thực hành, được người học thực hiện, để họ có thể nắm rõ được mục đích thí 

nghiệm, điều kiện thí nghiệm. Qua tiến hành, quan sát thí nghiệm, người học xác định 

được bản chất của sự vật, hiện tượng, quá trình và tìm được các qui luật Sinh học” 

[30]. Thông qua THTN, họ tự mình khám phá ra những điều mới mẻ từ những tác 

động chủ ý của họ lên đối tượng thí nghiệm, qua đó kích thích hứng thú học tập, tạo 

sự say mê, niềm tin yêu khoa học, thấy được vai trò của con người trong việc chinh 

phục cải tạo tự nhiên. 

Trong dạy học môn Sinh học, GV sử dụng phương pháp thí nghiệm - thực hành 

khi nghiên cứu các quá trình, quy luật, các sự vật, hiện tượng Sinh học. Đối với người 

học, thông qua các bài thí nghiệm - thực hành, họ tự mình khám phá ra những kiến 

thức mới, hoàn thiện KN, kỹ xảo và qua đó kích thích hứng thú học tập, tạo sự say mê 

và niềm tin khoa học. Nhìn chung, thí nghiệm - thực hành là một loại phương tiện trực 

quan có tác dụng giáo dục HS một cách toàn diện, đáp ứng được nhiệm vụ trí dục - 

đức dục tốt nhất [34].  

Như vậy, có thể hiểu rằng THTN là việc GV tổ chức cho HS tiến hành các thí 

nghiệm giúp người học khám phá ra bản chất của hiện tượng, quá trình và các quy luật 

Sinh học. Trong chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học phổ thông, THTN có 

thể là những hoạt động của HS trong quá trình khám phá kiến thức mới hoặc được bố 

trí thành những bài thực hành với mục đích minh họa nội dung lý thuyết hoặc khám 

phá kiến thức mới. 

1.2.2. Dạy học thực hành thí nghiệm 

1.2.2.1. Khung năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

 Quan điểm về năng lực của các nước Châu Âu đó là sự kết hợp của kiến thức, 

KN, thái độ phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Họ đã đề xuất khung năng lực GV cần 

đạt được gồm 3 nhóm được cụ thể hoá bằng 27 tiêu chí. Khung năng lực nghề nghiệp 

này bao gồm: kiến thức chuyên môn; các KN dạy học và giáo dục; niềm tin, thái độ, 

giá trị và sự cam kết. Cụ thể chuẩn nghề nghiệp GV ở Úc gồm 7 tiêu chuẩn được xếp 

vào 3 nhóm: kiến thức nghề nghiệp; thực hành nghề nghiệp; cam kết nghề nghiệp. Các 

tiêu chuẩn này được thể hiện rõ thông qua các tiêu chí và được đánh giá gồm 4 cấp độ 
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đạt được: Đạt – Giỏi – Xuất sắc – Dẫn đầu trong nghề nghiệp. Các tiêu chí cụ thể như 

sau: 

- Kiến thức nghề nghiệp 

+ Hiểu HS và cách họ học tập. 

+ Hiểu biết về nội dung dạy học và cách thức truyền đạt nội dung dạy học. 

- Thực hành nghề nghiệp. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện dạy – học hiệu quả. 

+ Xây dựng và duy trì môi trường học tập an toàn và khuyến khích. 

+ Đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi và báo cáo về việc học tập của HS. 

- Cam kết nghề nghiệp 

+ Tham gia vào quá trình học tập chuyên môn. 

+ Tham gia cộng tác với các đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. 

 Ở Việt Nam, các yêu cầu tối thiểu về kiến thức và KN nghề nghiệp của SV tốt 

nghiệp Đại học Sư phạm hiện nay gồm 5 tiêu chuẩn (1. Năng lực dạy học; 2. Năng lực 

giáo dục; 3. Năng lực định hướng phát triển HS; 4. Năng lực phát triển cộng đồng 

nghề và xã hội; 5. Năng lực phát triển cá nhân) được quy định cụ thể với 25 tiêu chí 

như sau: 

- Tiêu chuẩn 1: Năng lực dạy học (10 tiêu chí). 

+ Phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa. 

+ Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ 

môn. 

+ Năng lực dạy học tích hợp. 

+ Năng lực dạy học phân hoá. 

+ Năng lực xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch bài học. 

+ Tổ chức các hoạt động học tập của HS/ năng lực thực hiện kế hoạch bài học. 

+ Tổ chức quản lý lớp, tạo môi trường hiệu quả trong giờ học. 

+ Hỗ trợ HS đặc biệt trong dạy học. 

+ Năng lực đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của HS. 

+ Năng lực xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ dạy học. 

- Tiêu chuẩn 2: Năng lực giáo dục (10 tiêu chí) 

+ Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. 

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục HS. 

+ Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục. 
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+ Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục. 

+ Năng lực xử lý tình huống giáo dục. 

+ Năng lực giáo dục HS có hành vi không mong đợi. 

+ Năng lực phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. 

+ Năng lực tư vấn, tham vấn giáo dục. 

+ Năng lực đánh giá sự tiến bộ và kết quả giáo dục HS. 

+ Xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ giáo dục. 

- Tiêu chuẩn 3: Năng lực định hướng phát triển HS (3 tiêu chí) 

+ Năng lực nhận diện đặc điểm cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh sống (về văn 

hoá, xã hội) của HS (chuẩn đoán tiền đề học tập và phát triển). 

+ Năng lực hỗ trợ HS thiết kế chiến lược và kế hoạch phát triển cá nhân. 

+ Năng lực hỗ trợ HS tự đánh giá và điều chỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Năng lực phát triển cộng đồng nghề và xã hội (2 tiêu chí) 

+ Năng lực phát triển cộng đồng nghề. 

+ Năng lực công tác xã hội. 

 Như vậy có thể thấy chuẩn năng lực nghề nghiệp của SV Sư phạm hiện nay đã 

được thiết kế rất đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, tuy có một số điểm khác biệt ở một số tiêu 

chí nhưng đã tiếp cận các tiêu chuẩn theo xu hướng chung của thế giới cũng như phù 

hợp với tình hình thực tiễn chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông ở Việt Nam. Đây là cơ 

sở để các trường Sư phạm xây dựng chuẩn đầu ra tương ứng cho các ngành đào tạo sư 

phạm, định hướng việc thiết kế chương trình khung chương trình đào tạo của các 

chuyên ngành trong quá trình đào tạo. Khung năng lực trên cũng là cơ sở trong việc 

định hướng bồi dưỡng năng lực cho giảng viên Sư phạm, định hướng xây dựng chuẩn 

năng lực giảng viên Sư phạm và thiết kế hoạt động bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn 

năng lực đó [35],[36],[37],[38],[39]. 

1.2.2.2. Vị trí của dạy học thực hành thí nghiệm trong khung năng lực nghề nghiệp 

của sinh viên tốt nghiệp ngành cử nhân Sư phạm Sinh học 

 Hoạt động dạy học THTN là hoạt động đặc trưng quan trọng đối với GV Sinh 

học, là một phần của việc xây dựng kế hoạch bài dạy; tổ chức các hoạt động học tập 

của HS. Để tổ chức hiệu quả, sinh động các nội dung THTN, GV Sinh học cần hội đủ 

các năng lực dạy học cần thiết như: xây dựng kế hoạch bài dạy; tổ chức các hoạt động 

học tập; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện. Bên cạnh đó, trong các hoạt 

động tổ chức các bài THTN, GV Sinh học cần có KN xử lý tình huống trong quá trình 
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dạy học THTN để xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy, 

đảm bảo yêu cầu và mục tiêu của bài THTN. Như vậy, việc hình thành và phát triển 

KN dạy học THTN cũng như KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học sẽ 

góp phần hoàn thiện hơn năng lực Vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức 

tổ chức dạy học bộ môn Sinh học; năng lực Xây dựng kế hoạch bài dạy cũng như 

năng lực Tổ chức hoạt động học tập của HS theo chuẩn nghề nghiệp đã được quy định 

1.2.2.3. Quy trình dạy học thực hành thí nghiệm 

 Các nội dung THTN có thể sử dụng trong khâu hình thành kiến thức mới; ôn 

tập củng cố; kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên hiện nay các hoạt động THTN được thiết kế 

và tổ chức chủ yếu tập trung vào việc củng cố kiến thức lý thuyết cho HS, việc tổ 

chức các thí nghiệm để hình thành kiến thức mới hay sử dụng trong kiểm tra đánh giá 

còn hạn chế. 

 Quy trình tổ chức bài dạy THTN trong thực tiễn dạy học hiện nay thường bao 

gồm các bước sau:  

- Bước 1: Xác định mục đích, nội dung của bài THTN   

 Ở bước này, GV căn cứ vào kế hoạch dạy học, yêu cầu cần đạt của chương 

trình để tiến hành thiết kế các mục tiêu cụ thể cho HS phù hợp với trình độ nhận thức 

của HS và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Lựa chọn, thiết kế các nội dung 

thực hành phù hợp với mục tiêu dạy học. 

- Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc dạy học THTN 

 GV dự kiến các điều kiện cần thiết để có thể tổ chức triển khai hiệu quả hoạt 

động giảng dạy THTN theo mục tiêu và nội dung đã lựa chọn. Các điều kiện này bao 

gồm: Các yếu tố đảm bảo an toàn trong hoạt động thực hành; Điều kiện về diện tích 

phòng thí nghiệm, cách bố trí bàn ghế, đảm bảo thiết bị phục vụ dạy THTN đầy đủ và 

hoạt động tốt, chuẩn bị mẫu vật, hoá chất cần thiết; Đối với các thí nghiệm khó, GV 

cần tiến hành trước để đảm bảo thí nghiệm thành công trong các điều kiện cụ thể như 

trên; Chuẩn bị kế hoạch bài dạy và cách thức, công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hành của HS; Dự kiến phân công nhiệm vụ HS cần chuẩn bị cho nội dung thực hành 

(chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật, đọc trước nội dung liên quan đến THTN...); Dự kiến bố 

trí thời gian và các điều kiện cần thiết trong trường hợp nhiều lớp học thực hành liên 

tục trong một buổi. 

- Bước 3: Tổ chức cho HS THTN  
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Tùy thuộc mục đích THTN là minh hoạ, củng cố kiến thức lý thuyết HS đã học 

hay khám phá kiến thức, KN mới mà bước này có cấu trúc tương tác hoạt động dạy và 

hoạt động học khác nhau. 

+ Nếu mục đích là củng cố kiến thức lý thuyết đã học: Thông thường GV đưa sẵn 

quy trình thực hiện bài THTN, những lưu ý trong từng bước (7 bước). Người học tiến 

hành theo đúng trình tự. 

+ Nếu mục đích khám phá kiến thức mới: GV đưa ra vấn đề nghiên cứu, HS đặt ra 

các câu hỏi từ đó GV định hướng người học đặt giả thuyết. HS thiết kế bài THTN, 

tiến hành hành thao tác và thu tập xử lý kết quả. Từ kết quả thu được HS đối chiếu với 

giả thuyết để chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. Nếu kết quả khác với giả thuyết thì HS 

phải đặt giả thuyết mới hoặc thiết kế nội dung thực hành mới. Qua thực hành HS chủ 

động chiếm lĩnh tri thức, hình thành KN [40]. 

Dù là mục đích nào thì các hoạt động trong bước này bao gồm: GV đặt vấn đề, 

giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của nội dung THTN; Hướng dẫn các quy tắc an toàn 

khi tiến hành thí nghiệm; Hướng dẫn thao tác thực hiện cho HS; HS thực hiện thí 

nghiệm theo nhóm hoặc cá nhân (quan sát; ghi chép; thu thập số liệu; phân tích kết 

quả); GV theo dõi, đánh giá hoạt động của các nhóm, xử lý các tình huống phát sinh; 

HS báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả thực hành. 

- Bước 4: Kết luận các tri thức, KN cần hình thành cho HS và rút kinh nghiệm 

(nếu có). 

GV nhấn mạnh các kiến thức thu được thông qua hoạt động thực hành. Đánh giá 

kết quả thực hành của HS. Phân tích, hướng dẫn HS rút kinh nghiệm đối với các kết 

quả thực hành không thành công. 

- Bước 5: Hướng dẫn HS vệ sinh, dọn dẹp phòng thí nghiệm. 

 Kết thúc buổi thực hành, GV cần hướng dẫn HS làm vệ sinh dụng cụ thực 

hành, lau dọn khu vực bàn làm thí nghiệm của mỗi nhóm. 

1.2.3. Năng lực dạy học thực hành Sinh học 

Theo Đỗ Thành Trung (2019), năng lực dạy học thực hành Sinh học là khả 

năng của GV trong quá trình hướng dẫn, tổ chức cho HS tác động lên đối tượng 

“sống” (quan sát, làm thí nghiệm) để giải quyết tốt một nhiệm vụ học tập (hình thành, 

ôn tập, củng cố, hoàn thiện, vận dụng kiến thức đồng thời rèn luyện các KN). Tác giả 

cũng đã đề xuất được cấu trúc năng lực thành hành sinh học gồm các NL thành phần 
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sau: Năng lực làm thực hành Sinh học; Năng lực chuẩn bị bài dạy thực hành Sinh học; 

Năng lực lực tổ chức dạy học thực hành Sinh học. 

+ Năng lực thực hành Sinh học: là khả năng thực hiện được hoạt động tác động 

lên đối tượng “sống” (quan sát, làm thí nghiệm) theo một quy trình nhất định để giải 

quyết tốt một nhiệm vụ (hình thành, củng cố, hoàn thiện, vận dụng được kiến thức qua 

đó rèn được KN). 

 + Năng lực chuẩn bị bài dạy thực hành Sinh học: Năng lực chuẩn bị bài dạy 

thực hành là khả năng xác định được các nội dung (chủ đề) thực hành và thiết kế được 

tiến trình tổ chức thực hành. 

+ Năng lực tổ chức dạy học thực hành Sinh học: Khả năng hướng dẫn, tổ chức 

người học tác động lên đối tượng “sống” (hoạt động quan sát, làm thí nghiệm) theo 

một quy trình nhất định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập (củng cố, hoàn thiện 

được kiến thức, hình thành được kiến thức mới và rèn luyện được KN) [40]. 

1.2.4. Tình huống và tình huống trong dạy học  

1.2.4.1. Khái niệm tình huống, tình huống dạy học 

 Trong triết học, tình huống được xem như tổ hợp các mối quan hệ xã hội cụ thể, 

đến một thời điểm nhất định liên kết con người với môi trường hoạt động của anh ta, 

lúc đó anh ta biến thành một chủ thể của hành động có đối tượng nhằm đạt được mục 

tiêu nhất định. Theo quan điểm tâm lý học: “Tình huống là một hệ thống những điều 

kiện bên trong quan hệ với chủ thể, những điều kiện này tác động một cách gián tiếp 

lên tính tích cực của chủ thể đó”. Theo Từ điển Tiếng Việt “Tình huống là toàn thể sự 

việc xảy ra tại một nơi, trong một thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ hành động, 

đối phó, chịu đựng” [41].  Trong giáo dục học, tình huống thường được xem xét ở góc 

độ tình huống có vấn đề. Vấn đề được xem là những mâu thuẫn, khó khăn cần được 

chủ thể xem xét, giải quyết. 

 Tình huống dạy học là đơn vị cấu trúc nguyên tố, là tế bào của bài lên lớp, bao 

gồm tổ hợp những điều kiện cần thiết đó là mục đích dạy học, nội dung dạy học và 

phương pháp dạy học để thu được kết quả hạn chế, riêng biệt [13].  

 Theo Nguyễn Ngọc Quang (1989), xét về mặt khách quan, tình huống dạy học là 

tổ hợp những mối quan hệ xã hội cụ thể được hình thành trong quá trình dạy học, khi 

mà HS đã trở thành chủ thể hoạt động với đối tượng nhận thức trong nhà trường, 

nhằm mục đích dạy học cụ thể. Xét về mặt chủ quan, tình huống dạy học chính là 
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trạng thái bên trong được sinh ra do sự tương tác giữa chủ thể với đối tượng nhận 

thức. 

 Theo Phan Đức Duy (1999), tình huống dạy học là đơn vị cấu trúc của bài lên 

lớp, có chứa đựng mối liên hệ (mục đích – nội dung – phương pháp), mỗi tình huống 

dạy học chứa đựng một đơn vị kiến thức nhất định. Tình huống dạy học là đơn nhỏ 

nhất trong logic của quá trình dạy học [13].  

 Tình huống trong dạy học là một loại tình huống sư phạm, trong đó nếu xét ở 

góc độ hoạt động dạy thì GV là chủ thể phải vượt qua tình huống nảy sinh trong môi 

trường tác nghiệp sư phạm. Đó là tình huống có vấn đề diễn ra trong quá trình dạy học 

của GV. Trong tình huống đó, GV bị đặt vào trạng thái lúng túng trước một vấn đề 

cấp thiết mà họ cần giải quyết; bằng tri thức, kinh nghiệm, năng lực sư phạm vốn có, 

họ chưa thể giải quyết được vấn đề đó khiến họ phải tích cực xem xét, tìm tòi để đưa 

ra được biện pháp giải quyết hợp lý nhất nhằm đạt được hiệu quả dạy học tối ưu; qua 

đó năng lực và phẩm chất nhân cách nhà giáo trong công tác dạy học của họ được 

củng cố và phát triển [41]. 

 Theo Đinh Quang Báo (2016), tình huống có hạt nhân chính là hiện thực khách 

quan. Mâu thuẫn chính là động lực chủ yếu của quá trình nhận thức khách quan cũng 

như động lực của quá trình giải quyết của tình huống. Như vậy, mâu thuẫn khách quan 

trong đời sống phải được mô hình hóa bằng cách gia công sư phạm dựa trên các 

nguyên tắc mới trở thành đối tượng nhận thức của một chủ thể, có thể nói tình huống 

sau khi gia công sư phạm sẽ làm cho mâu thuẫn vừa có tính khách quan lẫn chủ quan. 

Khi dạy kiến thức cụ thể nào đó, tình huống dạy học (tình huống có vấn đề) được hình 

thành khi GV tiến hành thao tác gia công sư phạm, “tháo tung” các kiến thức đã “đóng 

gói sẵn”, thiết kế lại những mâu thuẫn mà các nhà khoa học đã từng gặp phải khi giải 

quyết vấn đề, biến cái mâu thuẫn đó thành chướng ngại vật trong hoạt động nhận thức 

của người học. Tình huống có vấn đề là một trong những trạng thái tâm lý của chủ thể 

nhận thức khi gặp một mâu thuẫn, một khó khăn nhận thức mà mâu thuẫn và khó khăn 

đó vượt khỏi giới hạn của tri thức, kinh nghiệm đã có của chủ đề, nó chứa đựng một 

điều gì đó chưa biết nhưng chủ thể muốn biết, có nhu cầu để biết nhờ đã có một vốn 

hiểu biết nhất định về điều chưa biết. Một tình huống thỏa mãn các dấu hiệu trên cần 

có các yếu tố sau đây: 

- Có mâu thuẫn chủ quan, mâu thuẫn nhận thức do va chạm với khách quan. 

- Người học có khả năng, có niềm tin tự giác giải quyết được. 
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- Có nhu cầu giải quyết và khi giải quyết được thì chiếm lĩnh được tri thức, KN 

mong đợi [38].  

 Chúng tôi nhận định rằng, tình huống trong dạy học là tình huống có vấn đề tạo 

được mâu thuẫn về mặt tâm lý cho người học khiến họ phải suy nghĩ, tìm tòi để giải 

quyết hợp lý nhằm đạt được kết quả học tập tối ưu. 

1.2.4.2. Phân loại tình huống dạy học 

Hiện nay có nhiều hệ thống phân loại tình huống khác nhau trong Tâm lý học; 

Giáo dục học và Quản lý giáo dục. Có thể phân loại tình huống dạy học như sau: 

- Dựa vào quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học gồm:  

+  Tình huống trong dạy học kiến thức;  

+  Tình huống trong dạy học KN; 

+  Tình huống trong giáo dục ý thức, thái độ, thói quen; 

+     Tình huống gắn với dạy học rèn luyện KN vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

đời sống. 

- Dựa vào quá trình thực hiện nội dung dạy học gồm các tình huống diễn ra trong 

quá trình giảng dạy các nội dung các chủ đề, bài học của môn học nào đó. 

- Dựa vào tính chất mâu thuẫn nảy sinh trong tình huống: 

+ Tình huống đơn giản, dễ giải quyết; 

+ Tình huống phức tạp, khó giải quyết. 

- Dựa vào vấn đề của tình huống đã được giải quyết hay chưa: 

+ Vấn đề của tình huống đã được giải quyết thành công; 

+ Vấn đề của tình huống đã được giải quyết chưa thành công; 

+ Vấn đề của tình huống chưa được giải quyết [41]. 

1.2.5. Kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học 

1.2.5.1. Khái niệm kỹ năng và kỹ năng dạy học 

Theo A. P. Rudich, KN là động tác mà cơ sở của nó là sự vận dụng thực tế các 

kiến thức đã tiếp thu được để đạt kết quả trong một hình thức hoạt động cụ thể. Theo 

quan niệm của A.V. Petrovxki, KN là cách thức hành động dựa trên cơ sở tri thức. KN 

được hình thành bằng con đường luyện tập tạo khả năng cho con người thực hiện hành 

động không chỉ trong những điều kiện quen thuộc mà trong cả những điều kiện thay 

đổi [42].   

Theo Trần Bá Hoành (1996), KN là khả năng vận dụng những tri thức thu nhận 

được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn. KN đạt tới mức hết sức thành thạo khéo 
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léo trở thành kỹ xảo [43]. Theo Nguyễn Đình Chỉnh, KN là một thao tác đơn giản 

hoặc phức tạp mang tính nhận thức hoặc mang tính hoạt động chân tay, nhằm thu 

được một kết quả. Việc phân chia này chỉ mang tính chất tương đối vì một số KN 

đồng thời là KN nhận thức và cũng là KN hoạt động chân tay [44]. Theo Phan Đức 

Duy (2012), KN là khả năng mà con người làm được, là thao tác, thói quen hình thành 

được trong hoạt động nhận thức và quá trình hoạt động [45]. 

Tóm lại, KN là khả năng thực hiện có hiệu quả một hành động nào đó dựa vào 

tri thức và kinh nghiệm vốn có của chủ thể. 

 Theo Trần Bá Hoành (1993), KN dạy học là khả năng thực hiện các hoạt động 

dạy học với chất lượng cao [46]. KN dạy học của GV được hình thành trong quá trình 

đào tạo và được tích lũy và phát triển trong quá trình hoạt động sư phạm. Đối với GV 

bộ môn Sinh học, có sự gắn bó mật thiết giữa việc dạy lý thuyết và các nội dung thực 

hành. Vì vậy, bên cạnh KN dạy học thông thường, KN dạy học thực hành là một thành 

tố  đặc trưng và quan trọng của năng lực dạy hoc. Chuẩn năng lực nghề nghiệp GV và 

cũng là một tiêu chí năng lực dạy học của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo GV được 

thể hiện ở sơ đồ hình 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.1: Sơ đồ năng lực nghề nghiệp của SV tốt nghiệp Đại học Sư phạm [38]. 
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1.2.5.2. Kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học  

Tình huống luôn tồn tại khách quan trong quá trình dạy học, kết quả giải quyết 

tình huống phụ thuộc nhiều vào KN và kinh nghiệm của GV. Theo Lã Văn Mến 

(2005), KN giải quyết tình huống sư phạm là sự thực hiện hợp lý và có kết quả ổn 

định hành động giải quyết tình huống sư phạm với những điều kiện xác định. KN xử 

lý tình huống trong công tác dạy học là khả năng tiến hành quá trình tư duy sư phạm, 

trong quá trình đó GV – chủ thể giải quyết tình huống, phải huy động những kinh 

nghiệm sư phạm để tìm kiếm, lựa chọn và thực thi phương án giải quyết có hiệu quả 

vấn đề trong tình huống qua đó tạo động lực thúc đẩy công tác dạy học đạt kết quả tốt 

đồng thời nâng cao năng lực dạy học của bản thân [14].  

KN xử lý tình huống được hiểu là những cách thức phân tích, liên hệ, tìm hiểu 

các thông tin khác nhau để có thể có một cái nhìn tổng thể nhất về sự vật, hiện tượng 

đang diễn ra. Đồng thời, bạn sẽ cần phải đưa ra được những phương án đánh giá, giải 

quyết được vấn đề một cách thỏa đáng nhất trong khả năng có thể. 

Có nhiều tác giả đã đưa ra khái niệm về tình huống dạy học cũng như các bước 

xử lý tình huống dạy học. Theo Bùi Thị Mùi (2011) “Tình huống trong dạy học là một 

loại tình huống sư phạm. Đó là tình huống có vấn đề diễn ra trong quá trình dạy học 

của GV. Trong tình huống đó GV bị đặt vào trạng thái lúng túng trước một vấn đề cấp 

thiết mà họ cần giải quyết. Bằng tri thức và năng lực sư phạm vốn có họ chưa thể giải 

quyết được khiến họ phải tích cực xem xét tìm tòi”.  

Tác giả còn đưa ra quy trình 6 bước xử lý tình huống trong dạy học: 

- Bước 1:  Phát hiện, phân tích các dữ kiện của tình huống 

Khi tình huống xuất hiện, đầu tiên GV cần nhận diện được vấn đề của tình 

huống. Để giải quyết hiệu quả tình huống GV cần xác định các yếu tố của tình huống, 

phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố này, nhận diện yếu tố nào là nguyên nhân cơ 

bản tạo nên mâu thuẫn của tình huống. Quá trình phân tích này sẽ giúp GV phát hiện 

nhanh chóng vấn đề cơ bản của tình huống. 

- Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết tình huống  

Trong mỗi tình huống xuất hiện sẽ có một hay nhiều vấn đề cần giải quyết, GV 

cần nhận diện được các vấn đề đó làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu của quá trình 

giải quyết. Tình huống sau khi được giải quyết sẽ đạt được mục đích gì trong quá trình 

dạy học. 

- Bước 3: Tìm hiểu nguyên nhân 
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 Mỗi khó khăn, mâu thuẫn nảy sinh trong dạy học đều có nguyên nhân. Sau khi 

xác định vấn đề cần tìm hiểu nguyên nhân. 

- Bước 4: Đề xuất phương án giải quyết phù hợp 

Căn cứ vào mục tiêu xử lý tình huống và kết quả việc phân tích các yếu tố của 

tình huống, GV dự đoán và đề xuất các phương án xử lý dựa vào tri thức và kinh 

nghiệm cá nhân. Các phương án này cần được GV dự kiến ưu nhược điểm trong các 

điều kiện thực tiễn khác nhau làm cơ sở cho việc quyết định phương án giải quyết tối 

ưu. 

- Bước 5: Lý giải được phương án đã chọn 

Sau khi lựa chọn phương án xử lý, GV tiến hành phân tích cở sở khoa học, sự 

phù hợp của phương án đã chọn trong những hoàn cảnh cụ thể làm cơ sở cho việc giải 

quyết hiệu quả các vấn đề của tình huống. 

- Bước 6: Thực nghiệm, đánh giá phương án đã lựa chọn 

GV tiến hành thực nghiệm phương án đã lựa chọn, xem xét tiến trình và kết quả 

của quá trình giải quyết có phù hợp hay không để có những điều chỉnh phù hợp và rút 

kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình xử lý tình huống [41]. 

Như vậy, để hình thành KN xử lý tình huống trong dạy học, GV cần được trang 

bị và rèn luyện các KN thành phần theo trình tự logic trên. Tuỳ vào điều kiện thực tế, 

GV có thể linh hoạt lựa chọn các phương án xử lý phù hợp cho kết quả tối ưu nhất. 

Quá trình xử lý tình huống trong dạy học rất đa dạng và xuất hiện thường xuyên, vì 

thế GV cần chủ động dự kiến các tình huống có thể xuất hiện để chủ động hơn trong 

các phương án giải quyết.  

1.3. Cơ sở thực tiễn 

1.3.1. Thực trạng về những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong dạy học thực 

hành thí nghiệm Sinh học ở trường Trung học phổ thông 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 174 GV Sinh học đang giảng dạy ở trường 

THPT tại các địa phương: Hà Nội; TP. HCM; Nghệ An; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; 

Ninh Thuận; Bình Thuận; Đồng Nai; Tây Ninh; Bến Tre; Đồng Tháp; Cần Thơ về 

những khó khăn thường gặp phải trong quá trình dạy học THTN Sinh học cấp THPT. 

Kết quả thể hiện ở bảng 1.1.  
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Bảng 1.1. Những khó khăn GV thường gặp phải trong giảng dạy  

bài THTN Sinh học THPT 

TT 
Nội dung 

THTN 
Tình huống 

Tỉ lệ 

xuất hiện 

1 

Thực hành co 

phản co nguyên 

sinh 

GV và HS gặp khó khăn trong việc tìm mẫu lá 

thài lài tía hoặc chưa tìm được các loại lá 

tương ứng để thực hiện thí nghiệm. 

(28/174) 

16,1% 

HS không quan sát được tế bào biểu bì và tế 

bào khí khổng trên kính hiển vi. 

(34/174) 

19,5% 

Khi tách tế bào biểu bì, HS không thấy được 

phần tế bào chất nên không thể quan sát hiện 

tượng co và phản co nguyên sinh. 

(56/174) 

32,2% 

Một số tế bào co nguyên sinh, số khác thì 

không. 

(30/174) 

17,2% 

Kính hiển vi không đáp ứng đủ tiêu chuẩn 

hoặc bị mờ, hư. 

(4/174) 

2,3% 

Nồng độ hoá chất không đúng. 
(2/174) 

1,1% 

Ít thấy tế bào khí khổng. 
(2/174) 

1,1% 

2 

Thí nghiệm về 

enzim catalaza  

 

Cả 3 lát khoai tây đều không có hiện tượng sủi 

bọt khi nhỏ H2O2. 

(65/174) 

37,4% 

Cả 3 lát khoai tây đều sủi bọt khi nhỏ H2O2. 
(64/174) 

36,8% 

Lát khoai tây sau khi để lạnh có sủi bọt khi 

nhỏ H2O2. 

 

(2/174) 

1,1% 

3 

Thí nghiệm sử 

dụng enzim 

trong quả dứa 

để tách chiết 

ADN  

Thời gian 1 tiết không đủ để dạy thí nghiệm 

này. 

(60/174) 

34,5% 

Kết tủa thu được lẫn nhiều tạp chất. 
(35/174) 

20,1% 

Chưa chứng minh được kết tủa thu được là 

ADN. 

 

 

(32/174) 

18,4% 
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TT 
Nội dung 

THTN 
Tình huống 

Tỉ lệ 

xuất hiện 

4 

Quan sát các kì 

phân bào của 

quá trình 

nguyên phân ở 

tế bào rễ hành 

Thời gian 45 phút không đủ để dạy nội dung 

này. 

 

(50/174) 

28,7% 

HS gặp khó khăn khi xác định các kỳ của 

nguyên phân trên tiêu bản. 

(46/174) 

26,4% 

HS không chuẩn bị được rễ hành đạt yêu cầu. 
(33/174) 

19,0% 

Không biết pha hóa chất HCl 1N và thuốc 

nhuộm. 

(12/174) 

6,9% 

GV gặp khó khăn khi thảo luận với HS về 

hình ảnh các kì nguyên phân trên kính hiển vi. 

(11/174) 

6,3% 

Không đủ hoá chất, thiết bị. 
(3/174) 

1,7% 

5 

Thực hành lên 

men etylic và 

lactic 

Ống nghiệm 2 có bột men và đường nhưng 

không có mùi rượu và không có hiện tượng 

sủi bọt khí. 

(74/174) 

42,5% 

Ống nghiệm 3 có bọt khí xuất hiện nhưng 

không có mùi rượu. 

(61/174) 

35,1% 

Dưa cà bị "khú", hư. 
(84/174) 

48,35% 

Sữa chua không ở trạng thái sệt,  không có vị 

chua. 

(55/174) 

31,6% 

6 

Nhuộm đơn 

phát hiện vi 

sinh vật trong 

khoang miệng; 

nhuộm đơn phát 

hiện tế bào nấm 

men 

HS không nhìn thấy vi khuẩn trên tiêu bản do 

tiêu bản có nhiều cặn thuốc nhuộm (HS nhầm 

lẫn cặn thuốc nhuộm với vi khuẩn). 

 

(108/174) 

62,15% 

HS không biết quan sát tiêu bản trên kính hiển 

vi. 

(40/174) 

23,05 

 

 

Kính hiển vi không đạt chuẩn. 

 

 

(5/174) 

2,9% 
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TT 
Nội dung 

THTN 
Tình huống 

Tỉ lệ 

xuất hiện 

7 
Thí nghiệm 

Thoát hơi nước  

Ở cây 2 lá mầm, giấy thấm coban clorua 

chuyển sang màu hồng ở mặt trên nhanh hơn 

mặt dưới do mặt trên lá bị ướt hoặc phiến kính 

chưa được lau khô hoàn toàn khi thí nghiệm. 

(142/174) 

81,6% 

8 
Vai trò của 

phân bón 

Thân và rễ ở chậu cây đối chứng phát triển 

mạnh hơn cây chậu thí nghiệm. 

(144/174) 

82,8% 

9 

Tách chiết diệp 

lục và 

carotenoic 

Màu sắc ở cốc thí nghiệm và cốc đối chứng 

không có khác biệt nhiều. 

(133/174) 

76,4% 

HS lấy lá quá non. 
(2/174) 

1,1% 

10 

Phát hiện hô 

hấp qua sự thải 

CO2 

Thí nghiệm thất bại do ống thí nghiệm nước 

vôi trong không bị đục. 

(118/174) 

67,8% 

Không chuẩn bị được nước vôi trong. 
(25/174) 

14,4% 

11 

Phát hiện hô 

hấp qua sự hút 

O2 

Thí nghiệm thất bại, ngọn nến ở hai bình thí 

nghiệm đều cháy như nhau. 

(144/174) 

82,8% 

Do thao tác nhanh nên cả hai đều tắt nhanh. 
(2/174) 

1,1% 

12 

Đếm nhịp tim; 

đo huyết áp, đo 

nhiệt độ cơ thể 

ở người;  

Kết quả đo không chính xác. 
(24/174) 

13,8% 

Không có dụng cụ đo hoặc bị hư. 
(12/174) 

69,0% 

Kết quả chênh lệch khá nhiều trong các lần 

đo. 

(9/174) 

5,2% 

Không nghe được nhịp tim (do lớp đông, ồn). 
(6/174) 

3,4% 

13 Hướng động 

Hạt không nảy mầm, cây nhổ lên để làm thực 

hành dễ bị héo. 

(4/174) 

2,3% 

Thiếu dụng cụ. 
(4/172) 

2,3% 

Thiếu thời gian. 
(3/174) 

1,7% 

Cây không có phản ứng. (2/174) 
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TT 
Nội dung 

THTN 
Tình huống 

Tỉ lệ 

xuất hiện 

14 

Giâm cành và 

giâm lá; ghép 

cành; ghép chồi 

Ghép cành không thành công (thao tác HS 

không đúng; chăm sóc cây ghép chưa đúng). 

(16/174) 

9,2% 

Cành không ra rễ. 
(6/174) 

3,4% 

Chưa có vườn trường để thực hiện nội dung 

này. 

(4/174) 

2,3% 

Thiếu dụng cụ. 
(3/174) 

1,7% 

15 

Làm tiêu bản 

tạm thời quan sát 

đột biến NST 

Không chuẩn bị được mẫu rễ hành 2n hoặc 

4n. 

(56/174) 

32,2% 

Thời gian 45 phút không đủ để dạy nội dung 

này. 

(45/174) 

25,9% 

Không biết pha hóa chất và thuốc nhuộm. 
(8/174) 

4,6% 

Kính hiển vi không đạt yêu cầu nên không 

xem được. 

(5/174) 

2,9% 
 

Từ bảng 1.1 cho thấy đa số các khó khăn mà GV thường gặp phải trong quá trình 

dạy học THTN Sinh học cấp THPT: 1. Thời gian thực hiện không đủ cho yêu cầu của 

thí nghiệm; 2. Thiếu hoá chất thiết bị, dụng cụ hoặc bị hư hỏng; 3. GV thực hiện 

không thành công thí nghiệm; 4. GV gặp khó khăn trong quá trình hướng dẫn HS 

phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm. Các tình huống liên quan đến công tác an toàn 

phòng thí nghiệm và thiết bị đảm bảo an toàn khi dạy THTN chưa được GV đề xuất 

và quan tâm đúng mức, có 25,2% GV khi được hỏi cho rằng họ chưa được trang bị 

KN xử lý sự cố khi rơi vãi hoá chất; 30% GV chưa có KN sắp xếp bảo quản hoá chất 

đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm. Số lượng tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học THPT trong quá trình khảo sát khá lớn, đây là một trở ngại thực sự nếu GV 

không đủ kinh nghiệm để giải quyết hiệu quả, nếu không xử lý thấu đáo những khó 

khăn trên dần dần khiến GV có tâm lý e ngại, không tự tin khi tổ chức các hoạt động 

thực hành. Thống kê cho thấy có đến 14,9% GV khi được hỏi cho rằng họ chưa tự tin 

để thực hiện thành công các nội dung THTN trong chương trình Sinh học THPT. 
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Thông qua việc khảo sát và phỏng vấn GV cùng các chuyên gia, chúng tôi nhận 

thấy việc giảng dạy THTN Sinh học ở trường THPT hiện nay cho thấy nhiều GV đã 

chú trọng hướng dẫn HS tiến hành; phân tích kết quả thí nghiệm theo quy trình tiến 

hành TN, chưa chú trọng hình thành năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS và tư duy thực 

nghiệm cho HS.  

Từ thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy việc dạy học THTN tại trường THPT 

hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nhiều 

tiết THTN được GV dạy trên lớp với hình thức cho HS xem tranh, ảnh hoặc video, 

trình diễn thí nghiệm ảo… Điều này ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của các tiết 

THTN Sinh học; ảnh hưởng đến việc hình thành KN THTN và tư duy thực nghiệm 

cho HS. Lâu dần sẽ giảm sự hứng thú của HS đối với môn Sinh học. Việc HS ít được 

học ở phòng thí nghiệm sẽ khiến cho các tiết dạy THTN sau này càng gặp khó khăn 

hơn do HS không nhớ các nguyên tắc an toàn phòng thí nghiệm, nội quy phòng thí 

nghiệm, thao tác sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Để khắc phục tình 

trạng trên, chúng ta cần trang bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng thí 

nghiệm; bố trí nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm; bồi dưỡng thêm cho GV về KN 

THTN và KN dạy học THTN ở trường THPT.  

Thực trạng trên cho thấy sự cần thiết phải rèn luyện và phát triển cho SV Sư 

phạm Sinh học – GV môn Sinh học trong tương lai KN dạy học THTN; KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học, giúp GV chủ động giải quyết hiệu quả các tình 

huống khó khăn khi dạy THTN qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở 

trường THPT. 

1.3.2. Thực trạng kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm 

Sinh học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm 

1.3.2.1. Thực trạng kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh 

học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm 

Như đã trình bày trong phần phương pháp nghiên cứu, nhằm tìm hiểu KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN của SV Sư phạm, chúng tôi tiến hành điều tra khảo 

sát đối các SV năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp thuộc các trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Huế; trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM; trường Đại học Sài Gòn bằng cách cho sinh viên xử lý các tình huống trong 

dạy học THTN. Kết hợp với kết quả khảo sát đầu vào ở sinh viên năm 3 và 4 ở các 

trường đại học được chọn trong thực nghiệm sư phạm (Sinh viên trường Đại học Sư 
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phạm TP.HCM và trường Đại học Sài Gòn), những SV này phần lớn đã hoàn thành 

việc học tập các học phần khoa học cơ bản. Trong khảo sát thực trạng, việc thu thập 

kết quả của tiêu chí 5. Thực nghiệm phương án đã lựa chọn là rất khó thực hiện do 

không có điều kiện nên chúng tôi chỉ dừng lại cho sinh viên đánh giá phương án lựa 

chọn. Kết quả được thể hiện ở bảng 1.2.  

Bảng 1.2: Thực trạng KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học của SV 

 một số trường Đại học Sư phạm 

Tiêu chí 

Kết quả đạt đƣợc 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 

SL % SL % SL % SL % 

1. Phân tích các dữ 

kiện của tình huống 
16 6.5 131 53.5 98 40.0 0 0 

2. Xác định mục tiêu 

cần hướng tới khi giải 

quyết tình huống 

14 5.7 145 59.2 86 35.1 0 0 

3. Đề xuất phương án 

giải quyết phù hợp 
150 61.2 85 34.7 10 4.1 0 0 

4. Lý giải được 

phương án đã chọn 
164 66.9 74 30.2 7 2.9 0 0 

5. Thực nghiệm, đánh 

giá lại phương án đã 

lựa chọn 

237 96.7 6 2.5 2 0.8 0 0 

Mức độ 1: Ban đầu; Mức độ 2. Ban đầu ở mức cao hơn; 

Mức độ 3. Có kỹ năng; Mức độ 4: Thành thạo 

Kết quả bảng 1.2 cho thấy ở đa số sinh viên được khảo sát còn yếu về KN xử lý 

TH trong dạy học THTN Sinh học nói chung, đặc biệt là ở các KN thành phần như: 

Xác định mục tiêu, đề xuất phương án và lý giải phương án đã chọn khi giải quyết tình 

huống, đặc biệt là KN đánh giá lại phương án đã lựa chọn. Vì vậy, trong quá trình đào 

tạo cử nhân ngành sư phạm Sinh học việc tăng cường rèn luyện KN xử lý TH trong 

dạy học THTN cho sinh viên thật sự cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

THTN Sinh học nói riêng, chất lượng dạy học môn Sinh học nói chung. 
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 1.3.2.2. Phân phối nội dung và thời lượng thực tập giảng dạy các bài thực hành thí 

nghiệm Sinh học THPT trong đào tạo giáo viên ở các trường Đại học Sư phạm 

 Đề tài tiến hành tìm hiểu thời lượng, nội dung rèn luyện cho SV KN dạy học 

các bài THTN Sinh học THPT trong chương trình đào tạo GV Sinh học hiện nay. 

Chúng tôi tiến hành tìm hiểu chương trình, nội dung đào tạo GV Sinh học ở 5 trường 

Đại học Sư phạm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM; trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng và trường Đại học Sài Gòn. Kết quả được trình bày ở bảng 1.3.  

Bảng 1.3: Phân phối nội dung và thời lượng thực tập giảng dạy các bài THTN 

Sinh học THPT trong đào tạo ở các trường Đại học Sư phạm 

Trƣờng Học phần Nội dung thực tập 

Đại học Sư phạm  

Hà Nội 2 

 

 

Phương pháp dạy HS học 1 

 

THTN một số bài thực hành 

(chương 3 và 4) trong chương 

trình Sinh học 11 THPT. 

Phương pháp dạy HS học 2 

THTN các bài thực hành trong 

chương trình Sinh học 12 

THPT. 

 

Đại học Sư phạm  

TP. HCM 

 

Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên trong 

dạy HS học (2 tín chỉ) 

 

Bài thực hành: KN dạy học bài 

thí nghiệm - thực hành (3 tiết). 

 

Phương pháp dạy HS học (5 

tín chỉ) 

 

+ Thiết kế giáo án và tập giảng 

1 bài thí nghiệm Sinh học 10 (3 

tiết). 

+ Thiết kế giáo án và tập giảng 

1 bài thí nghiệm Sinh học 11 (3 

tiết). 

+ Thiết kế giáo án và tập giảng 

một bài thí nghiệm thực hành (3 

tiết). 
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Trƣờng Học phần Nội dung thực tập 

ĐH Sư phạm – Đại 

học Huế 

 

 

Dạy học thực hành Sinh học 

phổ thông (2 tín chỉ) 

 

 

Hướng dẫn thực hành và rèn 

luyện một số KN THTN thông 

qua một số bài học trong 

chương trình Sinh học THPT. 

Trường ĐH Sư phạm 

– Đại học Đà Nẵng 

Thí nghiệm thực hành Sinh 

học ở trường THPT (2 tín 

chỉ) 

- Biết cách phân loại, pha và sử 

dụng hóa chất và các dụng cụ 

thí nghiệm cần thiết .  

- Biết cách xử lý tình huống khi 

xảy ra tình trạng ngộ độc hoặc 

bị ảnh hưởng do hóa chất. 

- Biết được cấu tạo, nguyên lý 

và quy trình sử dụng, vận hành 

thiết bị thí nghiệm được dùng 

phổ biến trong phòng thí 

nghiệm. 

- Biết được những vấn đề  

chung về việc dạy học thí 

nghiệm thực hành Sinh học ở 

trường phổ thông. 

- Soạn và tiến hành được các 

bài giảng thí nghiệm thực hành 

ở trường phổ thông. 

Trường ĐH Sài Gòn 
Phương pháp dạy HS học 

THPT 3 

Thiết kế và tập giảng bài dạy 

THTN ở trường phổ thông (5 

tiết). 

 

Từ bảng 1.3 cho thấy, sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm được khảo sát 

việc thực hành giảng tập các bài THTN Sinh học bắt đầu từ năm 3 và năm 4, tập trung 

chủ yếu vào các học phần Lý luận dạy học Sinh học (Phần đại cương), học phần 

Phương pháp dạy học bộ môn và học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với một thời 
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lượng hạn chế. Vì vậy, theo chúng tôi khó có thể rèn luyện được một cách đầy đủ về 

KN dạy học THTN cũng như KN xử lý tình huống trong dạy học THTN một cách đầy 

đủ nhất cho SV. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

- Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới kết 

hợp nghiên cứu cơ sở lý luận cho thấy việc nghiên cứu về dạy học thực THTN cũng 

như xử lý tình huống trong dạy học nói chung đã được chú trọng. Các tác giả còn đưa 

ra được khái niệm về thực hành, thực hành Sinh học, THTN, năng lực thực hành Sinh 

học, khái niệm về tình huống dạy học… Đã xác định cấu trúc năng lực TH Sinh học, 

cấu trúc KN xử lý tình huống trong dạy học cũng như đề xuất quy trình và biện pháp 

phát triển năng lực dạy học thực hành Sinh học, rèn luyện KN xử lý tình huống trong 

dạy học. 

- Kết quả điều tra thực trạng cho thấy trong dạy học THTN Sinh học THPT GV 

còn gặp nhiều khó khăn nhưng chưa xử lý được, KN xử lý tình huống của SV sắp tốt 

nghiệp còn hạn chế. Mặt khác, thời lượng cũng như nội dung thực tập giảng dạy về 

THTN trong quá trình đào tạo GV môn Sinh học ở một số trường Đại học chưa được 

nhiều. 

- Việc nghiên cứu về cấu trúc KN xử lý tình huống trong dạy học THTN, quy 

trình và các biện pháp rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

chưa được nghiên cứu. Đây cũng chính là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu bổ 

sung và hoàn thiện nhằm rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh 

học THPT cho SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV môn Sinh học hiện nay. 
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CHƢƠNG 2: RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG  

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM 

SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 

2.1. Phân tích nội dung thực hành thí nghiệm trong chƣơng trình Sinh học Trung 

học phổ thông và chƣơng trình đào tạo cử nhân Sƣ phạm Sinh học 

2.1.1. Nội dung thực hành thí nghiệm trong chương trình Sinh học Trung học phổ 

thông  

Để có cái nhìn tổng quát và cụ thể về nội dung THTN trong chương trình Sinh 

học THPT, chúng tôi tiến hành phân tích nội dung, thời lượng trong chương trình Sinh 

học THPT hiện hành và chương trình Sinh học THPT mới (ban hành 12/2018).  

Trong chương trình môn Sinh học ở cấp THPT hiện hành có 16 bài THTN, 

chiếm tỉ lệ 12,40% trên tổng số 129 bài học (bảng 2.1), trong đó có 14 thí nghiệm, còn 

lại là các bài thực hành quan sát mẫu vật, xem phim, tranh ảnh, làm tiêu bản. Như vậy, 

thời lượng thực hành quy định trong chương trình và SGK hiện hành còn tương đối 

hạn chế, mặt khác hầu hết các bài thực hành được bố trí ở cuối chương chỉ mang tính 

chất củng cố, minh họa cho các kiến thức lý thuyết đã học.  

Bảng 2.1. Tỉ lệ bài THTN trong chương trình Sinh học ở bậc THPT hiện hành 

Môn Số bài thực hành Tỉ lệ % 

Sinh học 10 5/33 15,00% 

Sinh học 11 8/48 16,07% 

Sinh học 12 3/48 6,25% 

Tổng cộng 16/129 12,40% 

 

Đề tài cũng tiến hành thống kê, phân tích các nội dung THTN trong chương trình 

Sinh học THPT hiện hành tương ứng với các học phần môn cơ bản trong chương trình 

đào tạo GV Sinh học tại các trường Đại học Sư phạm hiện nay [47],[48],[49]. Trong 

chương trình Sinh học bậc THPT, bao gồm 19 nội dung THTN (thống kê ở cả SGK cơ 

bản và nâng cao) được phân bố và thể hiện ở bảng 2.2 như sau:  
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Bảng 2.2: Phân bố nội dung THTN trong chương trình Sinh học THPT hiện hành 

 

TT 

 

Khối 

lớp 

 

Nội dung THTN 

 

Học phần thực tập tƣơng 

ứng trong chƣơng trình  

đào tạo GV 

01 

Lớp 10 

Co, phản co nguyên sinh và việc 

điều khiển sự đóng mở khí khổng. 

Thực hành  

Sinh lý học thực vật 

02 

Phát hiện enzim catalaza; sử dụng 

enzim trong quả dứa tươi để tách 

chiết ADN. 
Thực hành Sinh học tế bào 

03 

Làm tiêu bản để quan sát các kỳ 

của nguyên phân trên tiêu bản rễ 

hành. 

04 Lên men etylic và lên men lactic. 

Thực hành Vi Sinh học 
05 

Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật 

trong khoang miệng; nhuộm đơn 

phát hiện tế bào nấm men. 

06 

Lớp 11 

Thí nghiệm Thoát hơi nước. 

Thực hành Sinh lý học thực 

vật 

07 Vai trò của phân bón. 

08 Tách chiết diệp lục và carotenoic. 

09 Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2. 

10 Phát hiện hô hấp qua sự hút O2. 

11 
Đếm nhịp tim; đo huyết áp, đo 

nhiệt độ cơ thể ở người. 

Thực hành Giải phẫu Sinh lý 

người và động vật 

12 Hướng động  

Thực hành Sinh lý học thực 

vật 

 

13 

Giâm cành và giâm lá; ghép cành; 

ghép chồi 

 

14 

Lớp 12 

Quan sát các dạng đột biến số 

lượng NST trên tiêu bản cố định. 
Thực hành Di truyền học 

15 
Làm tiêu bản tạm thời quan sát 

NST.  
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16 
Làm tiêu bản tạm thời quan sát đột 

biến NST. 

17 Lai giống. 

18 
Khảo sát vi khí hậu của một khu 

vực. 

Thực hành Sinh thái học 

19 

Tính độ phong phú của loài và kích 

thước quần thể theo phương pháp 

đánh bắt thả lại. 
 

Có thể nhận thấy, thời lượng và nội dung các bài thực hành trong chương trình 

khá đa dạng và phong phú, bao gồm hầu hết các kiến thức từ Động vật học, Thực vật 

học, Sinh học tế bào, Sinh lý học người và động vật, Sinh lý học thực vật, Di truyền 

học, Vi sinh học, Sinh thái học. Các nội dung THTN này đã được HS tìm hiểu ở bậc 

THCS, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ở bậc THPT. Thời lượng dành cho THTN cho thấy 

hoạt động THTN tuy chưa thực sự nhiều nhưng có thể thấy THTN đã được quan tâm 

hơn trong chương trình Sinh học THPT hiện hành so với chương trình trước đây.  

Thông qua việc thống kê nội dung THTN Sinh học ở trường THPT và nội dung 

THTN các môn cơ bản trong chương trình đào tạo GV Sinh học tại các trường Đại 

học Sư phạm, có thể nhận thấy các hoạt động THTN trong chương trình Sinh học 

THPT đã được các trường Sư phạm thiết kế và triển khai thực tập cho SV trong 

chương trình đào tạo GV Sinh học, giúp SV có những kiến thức nền tảng khoa học 

vững chắc khi tổ chức các bài dạy THTN cho HS. 

Bên cạnh việc nghiên cứu, phân tích chương trình hiện hành, chúng tôi cũng tiến 

hành tìm hiểu hệ thống các bài thực hành theo chương trình giáo dục phổ thông mới, 

được ban hành 12/2018 (bảng 2.3). Chương trình Sinh học ở cấp THPT mới được xây 

dựng theo hướng tiếp cận định hướng nghề nghiệp cho HS. Các em có điều kiện mở 

rộng và học sâu hơn về nội dung, phương pháp nghiên cứu và nguyên lý ứng dụng 

công nghệ Sinh học trong môn Sinh học ở cấp THPT. Nội dung môn Sinh học được 

xây dựng làm cơ sở cho các quy trình công nghệ gắn với các lĩnh vực ngành nghề. Vì 

vậy, các chủ đề được thiết kế có tính khái quát, dành nhiều thời gian cho các hoạt 

động dạy học giúp HS khám phá khoa học, phát triển năng lực nhận thức, trong đó 

chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng và tìm hiểu các ngành 

nghề liên quan. Mục tiêu hình thành cho HS các năng lực đặc thù như: năng lực nhận 

thức Sinh học; tìm hiểu thế giới sống; vận dụng kiến thức, KN đã học [50].  
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Việc tiếp cận nội dung chương trình mới sẽ giúp định hướng các hoạt động giảng 

dạy và học tập trong chương trình đào tạo GV tại các trường Sư phạm. 

Bảng 2.3: Nội dung THTN theo chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học 

Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

TT Khối lớp Nội dung THTN 

01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định (định tính) được một số thành phần hóa học có trong tế 

bào (protein, lipit…). 

02 

Làm được thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến 

hoạt tính của enzyme; thí nghiệm kiểm tra hoạt tính thủy phân tinh 

bột của amylase. 

03 

- Thực hành làm được tiêu bản và quan sát được tế bào sinh vật 

nhân sơ (vi khuẩn). 

- Làm được tiêu bản hiển vi tế bào nhân thực (củ hành tây, hành ta, 

thài lài tía, hoa lúa, bí ngô, tế bào niêm mạc xoang miệng,...) và 

quan sát nhân, một số bào quan trên tiêu bản đó. 

04 

Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên 

sinh (tế bào hành, tế bào máu,...); thí nghiệm tính thấm có chọn lọc 

của màng sinh chất tế bào sống. 

05 
Làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để Quan sát quá trình nguyên 

phân (hành tây, hành ta, đại mạch, cây tỏi, lay ơn, khoai môn…). 

06 
Làm được tiêu bản quan sát quá trình giảm phân ở tế bào động vật, 

thực vật (châu chấu đực, hoa hành…). 

07 
Thực hành được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông 

dụng. 

08 
Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa 

chua, bánh mì…). 

09  

 

 

 

 

 

Thực hành Quan sát được cấu tạo khí khổng ở lá. 

10 

Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ; vận 

chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. Thực hành tưới nước 

chăm sóc cây. 

11 Thực hiện được các bài thực hành về thủy canh, khí canh. 

12 Thực hành quan sát được lục lạp trong tế bào thực vật.  
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TT Khối lớp Nội dung THTN 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11 

 

 

 

Nhận biết, tách chiết các sắc tố (cholorophyll a, b; carotene và 

xanthophyll) trong lá cây. 

14 
Thiết kế và thực hiện được thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; 

thải oxygen trong quá trình quang hợp. 

15 Thực hành được thí nghiệm hô hấp ở thực vật. 

16 Đo được huyết áp, nhịp tim ở người. 

17 

Thực hành mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm 

hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm; tìm 

hiểu được tác động của adrenalin đến hoạt động của tim. 

18 
- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây. 

- Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây. 

19 
Thực hành quan sát được tác dụng của bấm ngọn, tỉa cành, phun 

kích thích tố lên cây, tính tuổi cây. 

20 
Thực hành quan sát được quá trình biến thái ở động vật (tằm, ếch 

nhái,...). 

21 
Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ 

phấn cho cây (thụ phấn hoặc Quan sát thụ phấn ở ngô). 

22 

Lớp 12 

Thực hành tách chiết được ADN. 

23 
Thực hành quan sát được đột biến nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố 

định và tạm thời. 

24 Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến. 

25 

Thực hành tính được kích thước của quần thể thực vật và các động 

vật ít di chuyển; tính được kích thước của quần thể động vật theo 

phương pháp “bắt, đánh dấu, thả, bắt lại”. 

26 
Thực hành tính được độ phong phú của loài trong quần xã; tính 

được độ đa dạng của quần xã theo chỉ số Shannon. 

27 

Thực hành thiết kế được một bể nuôi cá cảnh vận dụng hiểu biết hệ 

sinh thái hoặc thiết kế được hệ sinh thái thủy canh, hệ sinh thái 

trên cạn. 
 

Nhìn chung chương trình Sinh học THPT nói chung và nội dung các bài thực 

hành Sinh học THPT nói riêng vẫn giữ những nội dung thí nghiệm cơ bản ở các nhóm 
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kiến thức đại cương về Tế bào học; Sinh lý cơ thể động vật và thực vật; Vi sinh vật; 

Di truyền học; Sinh thái học. Tuy nhiên, hàm lượng về mặt nội dung có phần chi tiết 

và phong phú hơn chương trình hiện hành. Ví dụ: Bài thực hành: “Làm được tiêu bản 

quan sát quá trình giảm phân ở tế bào động vật, thực vật như ở châu chấu đực, hoa 

hành…” hoặc nội dung “Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến” không có 

trong chương trình hiện hành. Có thể nhận định rằng nội dung THTN trong chương 

trình 2018 đã được chú trọng hơn, đã được cụ thể hóa trong chương trình khung của 

Bộ giáo dục và đào tạo, có vai trò quan trong trong việc hình thành và phát triển năng 

lực đặc thù môn học: Nhận thức sinh học; năng lực tìm hiểu thế giới sống và năng lực 

vận dụng kiến thức và KN đã học cho HS THPT. 

2.1.2. Nội dung thực hành thí nghiệm trong chương trình đào tạo cử nhân Sư 

phạm Sinh học ở một số trường Đại học 

 Chúng tôi đã tiến hành phân tích chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh 

học và đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo của một số trường 

đại học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM và trường Đại học Sài Gòn. Kết quả phân tích được 

tổng hợp ở bảng 2.4 [51], [52], [53], [54]. 

Bảng 2.4. Tổng hợp nội dung thực hành ở các học phần khoa học cơ bản có trong 

chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học của một số trường Đại học 

Học phần Nội dung thực hành 

Thực vật học 

- Quan sát tế bào, nguyên phân, giảm phân. 

- Cấu tạo giải phẫu cơ quan dinh dưỡng: Thân, lá, rễ. 

- Cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh sản. 

- Quan sát, phân loại các lớp thực vật. 

Động vật học 

- Mổ và quan sát đại diện các ngành động vật không xương 

sống. 

- Phân loại các ngành động vật không xương sống. 

- Mổ và quan sát đại diện các lớp động vật có xương sống. 

- Phân loại các lớp động vật có xương sống. 

Hóa Sinh học 

- Các phản ứng định tính saccharide. 

- Xác định hàm lượng saccharide.  

- Xác định các chỉ số của lipid. 

- Các phản ứng định tính protein. 
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- Tính chất chung của enzyme. 

- Phát hiện hoạt tính của một số enzyme. Các enzyme tan trong 

nước. 

- Sản phẩm trao đổi chất. 

Vi sinh học 

- Pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Phân lập, nuôi cấy và bảo quản chủng giống vi sinh vật. 

- Quan sát hình thái vi sinh vật. 

- Đếm số lượng và đo kích thước tế bào vi sinh vật. 

- Nghiên cứu một số cấu tạo tế bào vi sinh vật. 

- Sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitrogen nhờ 

vi sinh vật. 

- Sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa nitrogen nhờ vi sinh 

vật. 

- Vi khuẩn cố định nitrogen. 

- Các chất có hoạt tính sinh học của vi sinh vật. 

- Vi sinh vật ứng dụng. 

 

Sinh lý học 

thực vật 

- Co và phản co nguyên sinh. 

- Áp suất thẩm thấu, sức hút nước của tế bào. 

- Sự hút nước và vận chuyển nước của cây. 

- Đóng mở khí khổng, thoát hơi nước. 

- Xác định sự có mặt các chất khoáng trong cây. 

- Chẩn đoán nhanh đạm và lân trong đất. 

- Chiết rút và tách sắc tố. 

- Xác định sự tạo thành tinh bột trong quang hợp. 

- Xác định sự tạo thành O2 trong quang hợp. 

- Xác định cường độ quang hợp theo lượng bọt khí thải ra. 

- Xác định cường độ quang hợp theo phương pháp Ivanop-

Cotcovich. 

- Phát hiện CO2 sinh ra trong hô hấp. 

- Xác định cường độ hô hấp. 

- Xác định hoạt độ enzyme catalase theo phương pháp khí áp 

kế. 
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- Tính hướng của thực vật. 

- Xác định tính chịu mặn, chịu nóng, chịu hạn của cây trồng. 

Sinh lý người 

và động vật 

- Định lượng hồng cầu, bạch cầu. 

- Định nhóm máu. 

- Định lượng hemoglobin. 

- Định sức bền hồng cầu. 

- Ghi hoạt động tim, gây ngoại thu tâm. 

- Tính tự động tim. 

- Ảnh hưởng kích thích dây mê tẩu - giao cảm lên hoạt động 

tim. 

- Quan sát tuần hoàn mao mạch. 

- Phân tích thành phần và năng lượng các loại thức ăn đối với 

cơ thể người. 

- Ghi và phân tích đường co cơ. 

- Phân tích cung phản xạ - Định thời gian phản xạ. 

- Ức chế Xêsênốp. 

- Định ngưỡng xúc giác, vùng vị giác trên lưỡi. 

- Định các vùng vận động ở não thỏ. 

- Gây cứng mất não. 

Di truyền học 

- Ứng dụng lý thuyết xác suất trong phân tích di truyền học.  

- Phương pháp nghiên cứu sự di truyền các tính trạng số lượng. 

-  Phương pháp làm tiêu bản để quan sát sự biến đổi hình thái 

NST trong nguyên phân. 

- Phương pháp làm tiêu bản để quan sát sự biến đổi hình thái 

NST trong giảm phân. 

-  Phương pháp thiết lập kiểu nhân và chẩn đoán các dạng rối 

loạn nhiễm sắc thể ở người. 

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học và di truyền của ruồi giấm 

(Drosophila melenogaster). 

-  Phương pháp làm tiêu bản để quan sát NST khổng lồ ở tế bào 

tuyến nước bọt của ấu trùng ruồi giấm. 

-  Phương pháp làm tiêu bản để quan sát vật thể Barr và ứng 

dụng của nó. 
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Sinh thái học 

-  Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cấu tạo cơ thể. 

-  Phương pháp nghiên cứu mật độ quần thể thực vật. 

-  Phương pháp nghiên cứu mật độ quần thể động vật. 

- Nghiên cứu các hệ sinh thái trong vùng. 

- Luyện tập một số bài toán về quần thể, quần xã và hệ sinh 

thái. 
  

 - Trong chương trình đào tạo của đại đa số các trường những học phần khoa học 

cơ bản đều có phần thực hành tương đương với 1-2 tín chỉ: Thực vật học, Động vật học, 

Hóa sinh học, Vi sinh học, Sinh lý học thực vật, Sinh lý người và động vật, Di truyền học, 

Sinh thái học… 

 - Các nội dung thực hành ở các học phần này rất đa dạng, bao phủ hầu hết các nội 

dung thực hành, THTN trong chương trình phổ thông môn Sinh học. 

 - Nội dung thực hành một mặt SV được ôn tập khắc sâu kiến thức, một mặt rèn 

luyện cho SV kỹ năng thực hành. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các bài THTN ở đại học với cơ sở vật chất và thiết bị 

khá đầy đủ, được các cán bộ phòng thí nghiệm chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và mẫu 

vật… Trong lúc thực tế phổ thông lại khác hoàn toàn, GV phải tự chuẩn bị mẫu vật, tự 

pha chế hóa chất, phương tiện thiết bị hạn chế. Vì vậy, SV sau khi tốt nghiệp trở thành 

các GV môn Sinh học khi dạy học các bài THTN ở phổ thông luôn gặp rất nhiều khó 

khăn, xuất hiện những tình huống mới so với lúc học ở đại học. Vì vậy, theo chúng 

tôi, ngay trong quá trình học các bài thực hành của các học phần khoa học cơ bản, đặc 

biệt là chuẩn bị và thực tập giảng dạy THTN ở các học phần nghiệp vụ giảng viên cần 

dự kiến các tình huống đó để đưa vào rèn luyện cho SV. Có vậy sẽ nâng cao được 

hiệu quả dạy học THTN Sinh học ở phổ thông hiện nay, nâng cao chất lượng đào tạo 

cử nhân Sư phạm Sinh học ở các trường Đại học. 

2.2. Tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ 

thông 

Trên cơ sở khảo sát những khó khăn của GV trong dạy học THTN Sinh học cấp 

THPT, kết hợp với việc nghiên cứu phân tích nội dung các bài THTN Sinh học trong 

sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn. Dựa vào kinh nghiệm trực tiếp dạy học phần 

thực tập giảng dạy các bài THTN Sinh học cho SV và dự giờ SV tập giảng. Chúng tôi 

đã xác định được 45 tình huống thường diễn ra khi dạy các bài THTN Sinh học 

THPT. Những tình huống này rất đa dạng, diễn ra ở các khâu khác nhau của quá trình 
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THTN như công tác an toàn phòng thí nghiệm, pha chế và bảo quản hóa chất và thiết 

bị thí nghiệm, thay đổi mẫu vật, chuẩn bị thí nghiệm, dạy học THTN trên lớp, cải tiến 

thí nghiệm… 

Sau đây là một số tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT: 

2.2.1. Tình huống trong bảo quản sử dụng thiết bị hóa chất thí nghiệm và an toàn 

phòng thí nghiệm 

Khi tổ chức dạy học THTN, yếu tố an toàn là quan trọng nhất và cần được quan 

tâm hàng đầu khi chuẩn bị tổ chức dạy học THTN, nó đảm bảo cho sự thành công của 

bài dạy. Các tình huống an toàn phòng thí nghiệm bao gồm tình huống liên quan đến 

an toàn trong phòng thí nghiệm; tình huống sắp xếp bảo quản hóa chất; an toàn khi sử 

dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm; xử lý sự cố trong phòng thí nghiệm. Trong quá trình 

nghiên cứu, chúng tôi đã ghi nhận nhiều tình huống xuất hiện phổ biến ở phòng thí 

nghiệm Sinh học THPT liên quan đến an toàn phòng thí nghiệm. Sau đây là một số 

tình huống đại diện, các tình huống khác đã được trình bày chi tiết trong phần Phụ lục 1. 

 Tình huống 1: 

 Trường hợp học sinh bị bỏng do nước sôi, do hóa chất...khi làm thí nghiệm. 

- Biện pháp xử lý: 

Nếu bị bỏng do nước sôi, cháy... rửa và ngâm vết bỏng trong nước lạnh ít nhất 

15 phút, đắp lên chỗ phỏng miếng bông tẩm dung dịch thuốc tím 1%, sau đó bôi 

vazeline và băng vết thương lại. Chú ý không làm vỡ các nốt phồng da để tránh nhiễm 

trùng.  

Nếu bị phỏng do acid đặc thì trước hết phải dùng bình tia nước để để xối nước 

ngay vào chỗ bị bỏng và rửa nhiều lần. Tốt nhất dùng nước vôi trong rửa vết bỏng từ 

3-5 phút. Sau đó rửa bằng dung dịch natri hidrocacbinat 10% hoặc dung dịch amoniac 

loãng. Tránh rửa bằng xà phòng. 

Nếu bị bỏng vì chất kiềm đặc thì lúc đầu chữa như bị bỏng vì acid, sau đó rửa 

bằng acid xitric hoặc acid acetic 5% [55]. 

 Tình huống 2: 

GV bộ môn Sinh khi được phân công kiêm nhiệm quản lý phòng thí nghiệm 

Sinh học hoặc phòng thí nghiệm hóa sinh thường gặp lúng túng trong việc lưu trữ, bảo 

quản hóa chất.  

GV cần bảo quản và sắp xếp hóa chất như thế nào? Có nên sắp xếp các hóa chất 

theo thứ tự A, B, C hay không? 

- Biện pháp xử lý: 

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để tránh việc gây cháy 

hoặc nổ, những chất ở cột bên trái bảng 2.5 nên bảo quản và sử dụng sao cho chúng 
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không được tiếp xúc với những chất tương ứng ở cột bên phải của bảng. Chỉ nên để 

trong phòng thí nghiệm những hóa chất được sử dụng hàng ngày, số còn lại cần được 

lưu giữ trong phòng bảo quản chuyên dụng được trang bị các tủ bảo quản hóa chất 

được thiết kế chuyên biệt [56]. 

Bảng 2.5: Quy định chung về những hóa chất kị nhau 

TT Hóa chất Những hóa chất kị 

1 
Các kim loại kiềm như Na, K, Cs, 

Li. 

CO2, hydrocacbon đã được clo hóa, 

nước. 

2 Các halogens. Ammoni, acetylene, các hydrocarbon. 

3 

Axit acetic, hydrogen sulfide, 

aniline, các hydrocarbon, axit 

sulfuric. 

Các chất ô xy hoá như axit chromic, axit 

nitric, peroxides, permanganates. 

 

Trong các thiết bị dùng để nghiên cứu giảng dạy Sinh học, kính hiển vi quang 

học là thiết bị không thể thiếu đối với phòng thí nghiệm nghiên cứu Sinh học cũng 

như phòng thí nghiệm giảng dạy ở trường phổ thông. Nó cho phép quan sát các vật thể 

rất nhỏ với độ phóng đại khoảng 20 – 3000 lần, là công cụ đắc lực để ghi nhận kết quả 

thí nghiệm cũng như quan sát mô tả. Trong quá trình sử dụng kính hiển vi quang học 

để giảng dạy ở trường phổ thông, có thể dễ dàng bắt gặp các tình huống khiến GV và 

HS lúng túng. Bao gồm các tình huống phổ biến như sau: 

 Tình huống 3:  

Kính hiển vi khi xem tiêu bản bị mờ hoặc không nhìn thấy được mẫu trên tiêu 

bản hiển vi (hình 2.1), do bảo quản và sử dụng chưa đúng cách trong môi trường có 

khí hậu nóng ẩm ở nước ta, kính bị mốc, xước và dơ do nước dơ hoặc dung dịch màu 

trên tiêu bản hiển vi bám vào vật kính. Phiến kính và lá kính để lâu ngày bị nhiễm 

mốc ảnh hưởng đến khả năng quan sát tiêu bản. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Hình ảnh tế bào trên kính hiển vi bị mờ do bụi, mốc 

a. Vùng nhìn bình thường       b. Vùng nhìn bị mờ 
 

a b 
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Bên cạnh tình huống trên, nhiều GV hiện nay đang nhầm lẫn kính hiển vi quang 

học có đèn (hình 2.2 b) là kính hiển vi điện tử.  

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.2: Kính hiển vi quang học lấy sáng bằng gương (a); lấy sáng bằng đèn (b) 

- Biện pháp xử lý: 

GV nên hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi trong 

những bài thực hành đầu năm học, trước khi HS tiến hành dạy các bài THTN có sử 

dụng kính hiển vi. Các bước sử dụng kính hiển vi cụ thể như sau: 

+ Cắm điện và bật nguồn sáng (với kính hiển vi có đèn) hoặc điều chỉnh gương 

lấy sáng sao cho cường độ ánh sáng đủ để nhìn rõ vật. 

+ Đặt tiêu bản lên bàn kính. 

+ Luôn quan sát tiêu bản ở vật kính 4X hoặc 10X trước, vặn từ từ ốc thứ cấp (ốc 

lớn) để điều chỉnh vật kính lên xuống đến khi nhìn thấy mẫu vật, tiếp tục điều chỉnh 

ốc vi cấp (ốc nhỏ) để hình ảnh được rõ nét nhất. Muốn có độ phóng đại lớn hơn, 

chúng ta chuyển từ vật kính 10X sang 40X, vặn từ từ ốc vi cấp cho đến khi nhìn rõ 

vật. Khi đã quan sát rõ vật ở vật kính 40X, nếu muốn quan sát ở vật kính 100X cần 

nhỏ 1 giọt dầu soi (Oil immersion) phía bên trên tiêu bản để giảm sự tán sắc của ánh 

sáng, điều chỉnh ốc vi cấp nhẹ nhàng để thấy rõ mẫu vật, chú ý khi sử dụng không để 

dầu soi dính vào vật kính 40X (sẽ làm vật kính bị mờ), khi quan sát xong cần dùng vải 

mềm hoặc giấy lau kính hiển vi chuyên dụng chùi sạch lớp dầu soi trên vật kính 100X. 

+ Khi quan sát ở từng độ phóng đại khác nhau, cần điều chỉnh lượng ánh sáng đi 

qua mẫu bằng lá chắn sáng ở tụ quang phù hợp với từng mẫu trên tiêu bản hiển vi có 

độ dày mỏng hoặc màu sắc khác nhau, thường mẫu vật có màu đậm nên mở hết tụ 

quang, mẫu vật trong suốt hoặc không có màu cần đóng tối đa tụ quang. 

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng kính hiển vi: 

+ Không sờ vào các thấu kính, khi thấu kính bẩn cần lau bằng giấy lau và dung 

dịch lau kính chuyên dụng (xylen, diethyl ether, etanol tuyệt đối...). 

a b 
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+ Khi quan sát cần thường xuyên nhấp nháy ốc vi cấp để thấy được đầy đủ các 

mặt phẳng khác nhau của vi phẫu. 

+ Ốc vi cấp chuyển động được cả 2 chiều, nếu đang vặn mà thấy kẹt cứng thì 

phải dừng lại ngay và quay theo chiều ngược lại, vì nếu dùng sức vặn tiếp sẽ làm hỏng 

bánh răng của ốc. Trong trường hợp này, cần dùng ốc thứ cấp để nâng hay hạ bàn kính 

cho phù hợp rồi mới điều chỉnh ốc vi cấp cho rõ nét. 

+ Ảnh thấy trong kính hiển vi luôn ngược chiều với vật quan sát, vì vậy nên để 

tiêu bản ngược với chiều muốn quan sát ta sẽ thấy được hình ảnh có chiều mong 

muốn. 

+ Nên mở cả hai mắt khi quan sát. Một mắt nhìn vào kính, mắt còn lại nhìn vào 

giấy vẽ đặt bên cạnh kính, như vậy ta có thể vừa nhìn vừa vẽ vật quan sát được trên 

kính. 

+ Tránh tình trạng úp ngược tiêu bản khi quan sát (phần lamen tiếp xúc với bàn 

kính), khi đó vật quan sát được trên vật kính 10X nhưng khi chuyển qua vật kính 40X 

sẽ bị mờ. 

+ Ở độ phóng đại càng lớn thì cần ánh sáng càng nhiều. 

+ Khi tạm dừng quan sát, cần giảm sáng đèn và tăng sáng khi muốn quan sát tiếp. 

Tránh tình trạng bật tắt liên tục dễ cháy bóng đèn. 

+ Sau khi dùng xong, cần chuyển về vật kính 4X, hạ hết bàn kính xuống, giảm 

sáng đèn, tắt công tắc, đậy kính bằng bao vải che bụi [57]. 

Ngoài ra, GV có thể hướng dẫn HS tự lau chùi các vết dơ, bụi trên kính hiển vi 

đơn giản như sau:  

+ Dụng cụ và hóa chất bao gồm: Tăm bông, vải nỉ sạch hoặc giấy lau kính hiển vi 

chuyên dụng (nếu có); ống bóp thổi bụi (nếu có); cồn tuyệt đối 99,5
0 
hoặc cồn 96

0
. 

+ Tiến hành: Tháo vật kính và thị kính, chú ý khi tháo vật kính cần để phí đầu 

nhọn của vật kính hướng lên trên, tránh cho bụi rơi vào bên trong vật kính. Dùng khăn 

mềm lau bụi và các vết dơ ở phần thân kính và các bộ phận khác của kính. Đối với thị 

kính và vật kính, dùng bóp thổi bụi thổi bay các hạt bụi lớn; lấy tăm bông hoặc giấy 

lau kính thấm cồn và lau nhẹ phần thấu kính của thị kính hoặc vật kính, thao tác lau từ 

trong ra ngoài xoắn theo đường trôn ốc từ trong ra ngoài như hình 2.3, chú ý không 

lau kính theo hình zíc – zắc; tiếp tục sử dụng 1 tăm bông khác lau đến khi phần thấu 

kính sạch; mỗi tăm bông hoặc giấy lau kính chỉ được lau 1 lần và cần thay mới cho 

lần lau tiếp theo. Sau khi lau sạch, tiến hành lắp vật kính và thị kính vào vị trí cũ.  
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Hình 2.3: Cách lau thấu kính của kính hiển vi 

 Tình huống 4: 

GV và HS gặp khó khăn khi thảo luận, phân tích hình ảnh quan sát được trên kính 

hiển vi. Đa số kính hiển vi tại các trường không có kim chỉ mẫu gắn trên thị kính để 

xác định chính xác vị trí tế bào trên tiêu bản.  

- Biện pháp xử lý: Sử dụng kim chỉ mẫu trên kính hiển vi có bán trên thị trường 

hoặc GV tự thiết kế kim chỉ mẫu như sau: chọn và cắt 1 đoạn tóc hoặc một đoạn dây 

kẽm mỏng dài 1cm, dùng keo 502 gắn lên thị kính ở phần dưới của ống kính (hình 2.4). 
 

 

Hình 2.4: Kim chỉ mẫu trên kính hiển vi làm bằng sợi tóc 

2.2.2. Tình huống khi giáo viên thiết kế và tiến hành thí nghiệm 

 Nội dung thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố 

định. 

 Tình huống 5:  

Phòng thí nghiệm không có tiêu bản cố định bộ NST của người hoặc kính hiển vi 

bị hư.   

- Biện pháp xử lý: 

GV nêu vấn đề cho HS về ý nghĩa của việc nghiên cứu bộ NST của người; tổ 

chức cho HS đóng vai làm kỹ thuật viên xét nghiệm Di truyền trong công tác chuẩn 

đoán trước sinh. GV in sẵn hình ảnh bộ NST bình thường của nam và nữ trên giấy A4. 

Yêu cầu các nhóm HS cắt rời từng nhiễm sắc thể và sắp xếp lại thành 23 cặp nhiễm 

sắc thể tương đồng (lập nhiễm sắc đồ - karyotyp). 
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 Yêu cầu HS lập Karyotyp người theo quy ước quốc tế với các tiêu chí sau: 

+ Dựa vào chiều dài tương đối của nhiễm sắc thể. Chiều dài của NST giảm dần 

từ đôi số 1 đến đôi số 22. Cặp số 23 là cặp NST giới tính. 

+ Vị trí tâm động. 

+ Nhiễm sắc thể có eo thắt thứ hai hay không. 

+ Nhiễm sắc thể có hay không có vệ tinh.  

 46 nhiễm sắc thể người được xếp thành 23 cặp chia thành 7  nhóm theo kích 

thước giảm dần như hình 2.5 [58] 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11: Karyotyp của người bình thường [60] 

 

 

 

 
 

Hình 2.5: Karyotyp của người bình thường [59] 

a). 46,XX. Karyotyp người nữ   b). 46,XY. Karyotyp người nam 

- Các bước lập karyotyp: 

+ Kẻ vào vở hoặc giấy 4 đường kẻ ngang cách nhau 4 dòng kẻ, dòng 1 và dòng 

2 cách nhau nhiều hơn. 

+ Đếm số lượng nhiễm sắc thể trong cụm đã được in sẵn trên giấy. 

+ Cắt rời từng chiếc nhiễm sắc thể. 

+ Xếp sơ bộ các nhóm nhiễm sắc thể vào 4 đường kẻ theo thứ tự: Nhóm A, B 

đường kẻ 1; nhóm C đường kẻ 2; nhóm D, E đường kẻ 3, nhóm F, G đường và cặp 

nhiễm sắc thể giới tính đường kẻ 4. Xếp nhánh ngắn của nhiễm sắc thể quay lên trên. 

Lưu ý: Muốn xếp nhanh nên xếp các nhóm lần lượt theo thứ tự: A, B, D, G, E, F, C. 

+ Điều chỉnh nhiễm sắc thể từng nhóm cho đúng. 

+ Dán nhiễm sắc thể theo nhóm sao cho tâm vào đúng dòng kẻ. 

a b 
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+ Kết luận: Để kết luận, phải viết được số lượng nhiễm sắc thể và cặp nhiễm sắc 

thể giới tính, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy; sau đó kết luận về tình trạng của bộ 

nhiễm sắc thể đó. Ví dụ: 46, XX. Karyotyp người nữ bình thường 

Thông qua việc sắp xếp bộ nhiễm sắc thể người, HS hiểu được ý nghĩa của việc 

xét nghiệm karyotype ở các bệnh viện hiện nay. Phương pháp này được sử dụng để 

phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể như lặp, mất, chuyển đoạn hoặc kiểm tra số 

bội (đơn, song hay dị đa bội) nhiễm sắc thể. Có vai trò quan trọng trong sàng lọc di 

truyền trước sinh. 

 

Hình 2.6: Bộ nhiễm sắc thể ngườiở nam giới (1000 lần) 

a. Bộ NST bình thường2n=46   b. NST người bị Down 2n=47 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7: SV thực tập sắp xếp karyotyp ở người 
 

2.2.3. Tình huống khi giáo viên dạy thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ 

thông 

 Nội dung Thực hành quan hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì 

lá cây.  

- Mục tiêu thí nghiệm 

+ Rèn luyện KN sử dụng kính hiển vi; 

+ Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau; 

+ Biết cách điều khiển quá trình co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá 

thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào; 

+ Nâng cao KN làm tiêu bản hiển vi. 

- Chuẩn bị 
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+ Mẫu vật: Lá thài lài tía hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối 

lớn và dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá. 

+ Dụng cụ và hóa chất: Kính hiển vi phóng đại 100 – 400 lần; kim mũi mác; 

kim nhọn; (lame) phiến kính, lamelle (lá kính); ống nhỏ giọt; nước máy hoặc nước 

cất; dung dịch muối hoặc đường loãng; giấy thấm. 

- Cách tiến hành 

Dùng lưỡi dao cạo râu hoặc kim mũi mác tách lớp biểu bì của lá cây thài lài tía 

sau đó đặt lên phiến kính trên đó nhỏ sẵn một giọt nước cất. Đặt một lá kính lên mẫu 

vật. Dùng giấy thấm hút bớt nước còn dư ở phía ngoài. 

- Phân tích kết quả thí nghiệm 

Tế bào biểu bì lúc đầu được đặt trong nước cất nên nước thấm vào tế bào, làm tế 

bào trương nước, lúc này tế bào khí khổng mở ra. Khi cho dung dịch muối NaCl vào 

tiêu bản, môi trường bên ngoài tế bào trở nên ưu trương nên nước thấm từ trong tế bào 

ra ngoài, tế bào chất co lại do bị mất nước. Lúc này màng sinh chất sẽ tách khỏi thành 

tế bào nên có thể phân biệt rõ hai cấu trúc này, tế bào khí khổng lúc này sẽ đóng lại. 

Nếu cho trở lại nước cất vào tiêu bản sẽ làm cho môi trường bên ngoài trở nên nhược 

trương, nước lại thấm vào trong tế bào nên tế bào từ trạng thái co nguyên sinh sẽ trở 

về trạng thái bình thường, khí khổng mở trở lại. Màng của các tế bào biểu bì lại ép sát 

vào thành tế bào, đây gọi là hiện tượng phản co nguyên sinh. 

Hình 2.8: Hiện tượng co, phản co nguyên sinh ở lá cây Lẻ bạn (400 lần) 

tế bào bình thường (a); tế bào co nguyên sinh (b) 

Hình 2.9: Hiện tượng đóng mở khí khổng ở lá cây Lẻ bạn (200 lần) 

Khí khổng mở (a); khí khổng đóng (b) 

a b 

a b 
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 Tình huống 6:  

HS không quan sát được tế bào biểu bì và tế bào khí khổng trên kính hiển vi. 

- Nguyên nhân: HS tách lớp tế bào biều bì quá dày  

- Xử lý tình huống:  

+ Khâu lựa chọn mẫu: Với mục tiêu quan sát các tế bào biểu bì, tế bào khí 

khổng, nên lựa chọn các loại lá có phiến lá lớn, dày như lá lẻ bạn, thài lài tía, lá cam, 

chanh, lá lốt, trầu bà… Ở cây hai lá mầm, tế bào lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở biểu 

bì mặt dưới của lá, còn ở cây một là mầm các tế bào lỗ khí thường phân bố đều trên cả 

2 mặt lá.  

+ Tách phần biểu bì ở mặt dưới của lá sẽ quan sát được nhiều tế bào khí 

khổng hơn. 

+ Khâu tiến hành: Dùng dung dịch colodion để tách lớp biểu bì. Tuy nhiên dung 

dịch colodion đắt tiền và hiện rất khó kiếm trên thị trường. Việc sử dụng sơn móng tay 

màu trắng trong đã được thử nghiệm để thay thế colodion cho kết quả rất tốt, phương 

pháp này còn gọi là phương pháp POLAT, dùng vật liệu khác in hình biểu bì lá trong 

đó có khí khổng. 

Cách làm như sau: Quét 1 lớp sơn móng tay (loại sơn trắng trong) lên bề mặt lá, 

để khoảng 10 giây cho lớp sơn khô, tiếp tục quét thêm 1 lớp sơn khác lên vị trí cũ, để 

khô, làm lại như vậy khoảng 3-4 lần. Sau khi lớp sơn móng tay khô, dùng kim mũi 

mác tách nhẹ lớp sơn ra khỏi lá, đặt chúng lên phiến kính đã có sẵn 1 giọt nước, đậy lá 

kính và quan sát tế bào khí khổng trên kính hiển vi (hình 2.10). 

Hình 2.10: Tế bào khí khổng ở biểu bì lá Lẻ bạn 

khi tách bằng sơn móng tay (400 lần) 

 Tình huống khi giáo viên dạy nội dung sử dụng enzyme trong quả dứa tươi để tách 

chiết ADN 

- Mục tiêu thí nghiệm 

+  HS tự mình tách chiết được ADN ra khỏi tế bào bằng các hóa chất và dụng cụ 

đơn giản theo quy trình đã cho. 
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+  Rèn luyện KN thực hành (sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, pha hóa chất…) 

- Chuẩn bị 

Gan gà tươi hoặc gan lợn; dứa tươi (không quá xanh hoặc quá chín); ống 

nghiệm, pipet, cốc thủy tinh, máy xay sinh tố hay chày cối sứ hoặc dụng cụ khác để 

nghiền mẫu vật, dao, thớt, phễu, vải màn hoặc lưới lọc, ống đong, que tre có đường 

kính 1mm và dài khoảng 15cm; cồn etanol 70-90
0
, nước lọc hoặc nước cất lạnh, chất 

tẩy rửa (nước rửa chén bát). 

Chuẩn bị nước cốt dứa như sau: dứa tươi gọt sạch, thái nhỏ và nghiền nát bằng 

máy xay sinh tố hoặc bằng cối chày sứ, sau đó lọc lấy nước cốt bằng lưới lọc hoặc 

giấy lọc và cho vào ống nghiệm sạch. 

- Cách tiến hành: 

+  Bước 1: Nghiền mẫu vật 

Bỏ lớp màng bọc gan, thái nhỏ và nghiền trong cối hoặc xay bằng máy xay sinh 

tố để tách rời và phá vỡ tế bào gan. Nếu nghiền bằng máy xay sinh tố cần thêm vào 

lượng nước lạnh gấp đôi lượng gan. Nếu nghiền bằng chày cối thì sau khi nghiền xong 

đổ thêm một lượng nước gấp đôi lượng gan rồi khuấy đều. Lọc dịch nghiền qua giấy 

lọc hoặc vải màn để loại bỏ phần xơ lấy dịch lỏng. 

+  Bước 2: Tách ADN ra khỏi tế bào và nhân tế bào 

Lấy một lượng dịch lọc cho vào ống nghiệm chiếm khoảng ½ thể tích ống 

nghiệm, rồi cho thêm vào dịch nghiền tế bào một lượng nước rửa chén bát với khối 

lượng bằng 1/6 khối lượng dịch nghiền tế bào. Khuấy nhẹ rồi để yên trong vòng 15 

phút trên giá ống nghiệm. Chú ý tránh khuấy mạnh làm xuất hiện bọt khí. 

Cho tiếp vào ống nghiệm một lượng nước cốt dứa bằng khoảng 1/6 hỗn hợp dịch 

nghiền tế bào chứa trong ống nghiệm và khuấy thật nhẹ.  

Để ống nghiệm trên giá trong thời gian từ 5-10 phút. 

+  Bước 3: Kết tủa ADN trong dịch tế bào bằng cồn 

Nghiêng ống nghiệm và rót cồn etanol 70-90
0 

dọc theo thành ống nghiệm một 

cách cẩn thận sao cho cồn tạo thành một lớp nổi trên bề mặt hỗn hợp với một lượng 

bằng lượng dịch nghiền có trong ống nghiệm. 

Để ống nghiệm trên giá trong khoảng 10 phút và quan sát lớp cồn trong ống 

nghiệm. Chúng ta có thể thấy các phân tử ADN kết tủa lơ lửng trong lớp cồn dưới 

dạng các sợi trắng đục. 

+  Bước 4: Tách ADN ra khỏi lớp cồn 
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Dùng que tre đưa vào ống nghiệm trong lớp cồn, khuấy nhẹ cho các phân tử 

ADN bám vào que tre rồi vớt ra và quan sát. Do các sợi ADN kết tủa dễ gãy nên khi 

vớt ADN ra khỏi ống nghiệm cần phải rất nhẹ nhàng. 

 Tình huống 7:  

GV không đủ thời gian để dạy thí nghiệm tách chiết ADN trong 1 tiết học 45 phút. 

- Nguyên nhân: HS cần 40-45 phút để hoàn thành đầy đủ các bước theo quy 

trình trên. Như vậy không đủ thời gian để thực hiện các nội dung khác trong 1 tiết 

thực hành như: nêu mục tiêu thí nghiệm; hướng dẫn thao tác thí nghiệm; phân tích và 

đánh giá kết quả thí nghiệm; thảo luận đánh giá kết quả thực hiện phần thực hành của 

các nhóm. 

- Biện pháp xử lý:  

Thực hiện quy trình tách chiết ADN cải tiến trên đối tượng chuối chín, quy trình 

này đơn giản hóa tối đa các bước thực hiện nhằm thu được ADN thô trong khoảng 10 

phút. Quy trình thực hiện như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị mẫu vật, hóa chất, dụng cụ. 

+ Mẫu vật: 1 quả chuối chín. 

+ Hóa chất: cồn etanol 70-90
0
; nước rửa chén bát; muối ăn NaCl. 

+ Dụng cụ: cốc thủy tinh 100ml; ống nghiệm; giá để ống nghiệm; muỗng thủy 

tinh; túi nilon vuốt mép; đũa thủy tinh hoặc que tre. 

Bước 2: Tiến hành thí nghiệm 

Lấy khoảng 50g chuối cho vào túi nilon, nghiền nhỏ bằng tay hoặc chày cùng 

với 20ml nước và khoảng 2g muối ăn NaCl; chuyển phần chuối sau khi nghiền vào 

cốc thủy tinh 100ml; thêm khoảng 10ml nước rửa chén, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ 

và để yên trong 1 phút; rót từ từ etanol 70-90
0
, để yên khoảng 2-3 phút sẽ xuất hiện 

lớp kết tủa trắng nổi lên phía trên; chuyển lớp kết tủa này qua ống nghiệm có chứa 

etanol 70-90
0
. 

Bước 3: Phân tích kết quả thí nghiệm 

Các phân tử màu trắng đục kết tủa và tụ lại do ADN tan trong nước nhưng không 

tan trong cồn, dưới tác động của lực vật lý sẽ nổi lên trên bề mặt, qua thí nghiệm HS 

thu được kết tủa có thành phần chủ yếu là ADN thô. Có thể kiểm tra sự có mặt của 

ADN bằng cách lấy kết tủa đem đun cách thủy cùng với dung dịch thuốc thử 

diphenylamine.  
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 Tình huống 8: 

Quy trình tách chiết ADN trong SGK hiện nay không có công đoạn nhận biết kết 

tủa màu trắng thu được có phải là ADN hay không, làm sao để khẳng định chúng là 

ADN chứ không phải vật chất khác trong tế bào? Điều này khiến cho việc phân tích 

và chứng minh kết quả thí nghiệm gặp nhiều khó khăn đối với GV và HS. 

Biện pháp xử lý: Sử dụng phản ứng màu đặc trưng của ADN với diphenylamine 

để nhận biết ADN. Thuốc thử diphenylamine 0,5% được pha trong axit sulfuric đậm 

đặc. Dùng kim mũi mác hoặc que tre nhẹ nhàng vớt một phần kết tủa màu trắng cho 

vào ống nghiệm có chứa 10ml diphenylamine, đun cách thủy 10 phút sẽ thấy xuất hiện 

màu xanh lam chứng minh mẫu kết tủa thu được là ADN. 

ADN phản ứng với diphenylamine dựa vào sự chuyển đổi của đường 

deoxyribosecó trong phân tử ADN (không có trong ARN), khi bị thủy phân ở nhiệt độ 

cao trong môi trường acid tạo thành hydroxylevulinyl aldehyde phản ứng với 

diphenylamine tạo phức hợp màu xanh lam bền vững. Cường độ màu xanh lam tỉ lệ 

thuận với nồng độ của ADN [60]. 

Hình 2.11: Phản ứng màu đặc trưng nhận diện ADN 

a) ADN kết tủa trong cồn; b) ADN được làm sạch trong ống nghiệm; 

c) Phản ứng màu xanh lam đặc trưng của ADN với diphenylamine 
 

 Tình huống khi dạy nội dung Làm tiêu bản quan sát các kì nguyên phân ở tế bào 

thực vật 

 Tình huống 9: 

HS không đủ thời gian làm tiêu bản tạm thời quan sát quá trình nguyên phân ở rễ 

hành 

- Nguyên nhân:  

Các quy trình hướng dẫn làm tiêu bản nguyên phân hiện nay đều cần thời gian từ 

30-45 phút. Công đoạn ngâm rễ hành trong acid HCl và nhuộm mẫu với carmine mất 

thời gian khá lâu. Theo quy trình SGK, đun cách thủy rễ trong dung dịch thuốc nhuộm 

orcein acetic 4-5% tới khi mẫu rễ mềm; lấy 1-2 mẫu chóp rễ dài 2-3mm đưa lên phiến 

a b c 

http://www.guidechem.com/cas-122/122-39-4.html
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kính; nhỏ thêm 1 giọt thuốc nhuộm orcein acetic 4-5% lên mẫu; đậy lá kính lên mẫu 

sau đó đặt miếng giấy lọc lên trên rồi ấn nhẹ cho nhiễm sắc thể bung đều.  

Trong thao tác đun cách thủy mẫu rễ, xuất hiện tình huống mẫu thường xuyên bị 

hư, do nhiệt độ cao hoặc thời gian đun quá lâu khiến tế bào rễ hành bị hư, không quan 

sát được nguyên phân (hình 2.12). 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.12: Tiêu bản nguyên phân ở tế bào rễ hành 

a. Kì đầu   b. Kì sau   c. Kì cuối   d. Tế bào bị hư do đun mẫu quá nóng 

- Biện pháp xử lý:  

GV cần lưu ý và hướng dẫn mẫu thao tác đun mẫu cho HS, lưu ý chỉ cần hơ cho 

mẫu hơi nóng, để đĩa đồng hồ cách ngọn lửa đèn cồn khoảng 2cm. Có thể thay thế 

phương pháp đun nóng rễ hành bằng việc sử dụng acid HCl làm mềm mẫu rễ. Qua 

nghiên cứu chúng tôi nhận thấy có thể ngâm rễ trong HCl 1,5N khoảng 5 phút sẽ cho 

mẫu rễ có độ mềm vừa phải, thuận lợi cho thao tác ép dàn đều tế bào trên lam kính. 

Việc sử dụng HCl 1,5N giúp tế bào và NST trải đều trên phiến kính khi tiến hành thao 

tác ép, tỉ lệ thành công cao; thời gian thực hiện ngắn. GV có thể làm mềm rễ trước khi 

tiết học bắt đầu, HS thực hiện thao tác nhuộm và ép mẫu làm tiêu bản, quan sát trên 

kính hiển vi (hình 2.13). 

 

Hình 2.13: Các kì nguyên phân trên tiêu bản rễ hành sử dụng phương pháp làm mềm 

mẫu với acid HCl 1,5N trong 5 phút (400 lần) 

(a. Kì đầu    b. Kì giữa   c. Kì sau   d. Kì cuối   e. Kì trung gian) 
 

a 

 b 

 c 

 d 
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 Tình huống khi giáo viên dạy nội dung Thực hành lên men lactic  

- Mục tiêu:  

+  Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men; 

+  Biết làm sữa chua, muối chua rau quả. 

- Chuẩn bị: 

+  Nguyên liệu muối chua rau quả: rau cải bẹ, muối hạt, đường, hành lá; dao hoặc 

kéo, bình lên men, túi nilon sạch. 

 Tình huống 10:  

Dưa bị hư (khú), lọ dưa muối có một lớp váng trắng trên mặt nước. 

- Nguyên nhân: Hiện tượng dưa bị khú: dưa chưa được nén chặt tạo thuận lợi 

cho nấm men và nấm mốc phát triển mạnh trong điều kiện hiếu khí; các phần rau củ bị 

dập nát chưa được loại bỏ hết; do dưa chua để lâu, vi khuẩn lactic bị ức chế nấm men, 

nấm sợi phát triển tạo váng trắng, đồng thời vi khuẩn gây thối phát triển. 

- Biện pháp xử lý: Nén chặt rau củ khi muối, hạn chế sự có mặt của oxy tạo 

điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lactic hoạt động mạnh, ức chế hoạt động của các vi 

sinh vật không có lợi khác; rửa sạch, loại bỏ phần dập nát trên rau củ; nếu lấy dưa cải 

ra ăn thì không được bỏ lại vào hũ dưa vì chúng đã được tiếp xúc lâu với không khí 

bên ngoài. 

 Tình huống khi dạy nội dung Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang 

miệng 

- Mục tiêu: Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng.  

- Chuẩn bị: Kính hiển vi, phiến kính, lá kính, que cấy, đèn cồn, giá ống nghiệm, 

chậu đựng nước rửa, giấy lọc. Thuốc nhuộm xanh methylene 0.05% hoặc đỏ fuchsin 

0,1%. 

- Tiến hành: 

+ Nhỏ một giọt nước cất lên phiến kính. 

+ Dùng tăm tre lấy một ít bựa răng ở trong miệng. 

+ Đặt bựa răng vào cạnh giọt nước, làm thành dịch huyền phù, dàn mỏng. 

+ Hong khô tự nhiên hoặc hơ nhẹ vài lượt phía trên cao của ngọn lửa đèn cồn. 

+ Đặt miếng giấy lọc lên tiêu bản và nhỏ một giọt dịch thuốc nhuộm lên trên 

giấy lọc, để 15-20 giây, rồi bỏ giấy lọc ra. 

+ Rửa nhẹ tiêu bản bằng nước cất, hong khô và soi kính (lúc đầu dùng vật kính 

10X, sau đó dùng 40X). 
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 Tình huống 11: 

HS không nhìn thấy vi khuẩn trên tiêu bản do tiêu bản có nhiều cặn thuốc nhuộm 

(HS nhầm lẫn cặn thuốc nhuộm với vi khuẩn), cặn thức ăn hoặc vết bôi chưa được 

hong khô nên hầu hết vi khuẩn bị trôi mất qua thao tác rửa nước. 

- Biện pháp xử lý:  

+ Dung dịch nhuộm trước khi sử dụng cần được lọc lại qua giấy lọc để giảm bớt 

cặn thuốc nhuộm do để lâu ngày. 

+ HS cần súc miệng sạch trước khi lấy mẫu, có thể sử dụng que đè lưỡi bằng gỗ 

(đã được tiệt trùng) hoặc tăm bông để quét phía bên trong khoang miệng, khi đó ta có 

thể quan sát trên tiêu bản vi khuẩn và tế bào niêm mạc miệng. Phết đều lớp tế bào này 

lên trên phiến kính thành 1 vòng tròn đường kính khoảng 1-2cm; để khô tự nhiên hoặc 

hơ nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn; nhuộm đỏ fuchsin trong khoảng 15-20 giây; rửa nhẹ 

tiêu bản bằng nước cất; lau khô sau đó nhỏ 1 giọt nước cất lên tiêu bản, đậy lá kính; 

soi trên kính hiển vi. Lúc này có thể thấy vi khuẩn cũng như tế bào niêm mạc miệng 

trên cùng 1 tiêu bản (hình 2.14). 

 

Hình 2.14: Vi khuẩn trong khoang miệng ở người (400 lần) 

+ GV có thể chủ động cho HS quan sát thêm một số vi sinh vật khác trong nước 

muối dưa cà; rượu nho; nấm mốc trên cơm hoặc bánh mì để lâu ngày… giúp HS thấy 

được sự khác nhau về hình dạng, kích thước của vi sinh vật, qua đó nhận thấy sự đa 

dạng, phong phú của chúng.  

 Tình huống khi giáo viên dạy nội dung Thí nghiệm thoát hơi nước 

- Mục tiêu: So sánh được tốc độ thoát hơi nước khác nhau ở hai mặt lá. 

- Chuẩn bị: Một chậu cây hai lá mầm với phiến lá to; cặp nhựa hoặc cặp gỗ: 1 

cái; phiến kính; giấy lọc; dung dịch coban clorua 5%; bình hút ẩm để giữ giấy coban 

clorua. 
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- Cách tiến hành: 

+ Dùng hai miếng giấy lọc tẩm coban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) 

đặt đối xứng nhau qua hai mặt của lá. 

+ Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép hai bản kính vào hai miếng giấy này ở cả 

hai mặt của lá tạo thành hệ thống kín. 

+ Sau 1 phút quan sát màu sắc của giấy tẩm coban clorua ở hai mặt lá.  

- Kết quả thí nghiệm: Quan sát thấy thời gian giấy lọc chuyển từ màu xanh da 

trời sang màu hồng nhạt ở mặt dưới của lá rất nhanh chóng và nhanh hơn mặt trên, 

chứng tỏ nước bốc hơi qua mặt dưới của lá nhiều hơn mặt trên (hình 2.15). 

 

Hình 2.15: Kết quả thí nghiệm thoát hơi nước ở lá 

a. Mặt trên của lá            b. Mặt dưới của lá 

 Tình huống 12:  

Giấy thấm coban clorua chuyển sang màu hồng trước khi tiến hành thí nghiệm 

do sấy chưa khô hoặc để lâu ngoài không khí có độ ẩm cao. HS dùng tay cầm giấy 

thấm làm giấy đổi màu do độ ẩm từ mồ hôi tay. Phòng thí nghiệm không có bình hút 

ẩm. 

- Biện pháp xử lý: 

+ Sấy khô giấy thấm coban clorua thật kỹ dưới ngọn lửa đèn cồn hoặc máy sấy 

tóc. 

+ Bảo quản giấy thấm coban clorua trong bình hút ẩm có chứa hạt hút ẩm, nên 

sấy hoặc phơi nắng hạt hút ẩm nếu đã sử dụng lâu ngày; sử dụng kẹp để lấy giấy ra 

khỏi bình hút ẩm; đậy nắp bình ngay sau khi sử dụng. 

+ Thao tác thí nghiệm nhanh, tránh để giấy thấm lâu trong không khí. 

+ Nếu phòng thí nghiệm không có bình hút ẩm, có thể thay bằng bình thủy tinh 

có nắp đậy kín chứa sẵn gói hút ẩm. 

 Tình huống khi dạy nội dung Thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoid 

- Mục tiêu: Phát hiện các sắc tố quang hợp và xác định được các loại sắc tố 

trong các đối tượng khác nhau. 

a b 
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Các sắc tố diệp lục, carotenoit được cố định trong màng thylakoid, nên khi chiết 

rút các sắc tố này thì trước hết cần cắt lá, củ thành từng lát cắt thật mhỏ để đảm bảo có 

nhiều tế bào bị hư hại. 

Carotenoid có bản chất là polyisopren (đôi khi được gọi là lipoid). Polyisopren 

không dẫn xuất từ axit béo, nhưng có cùng các đặc tính tổng quát với lipid (nhất là 

tính hòa tan), do đó carotenoit thích lipid, không tan trong nước, mà tan trong các 

dung môi hữu cơ nên có thể dùng etanol, … để chiết rút carotenoit. 

- Chuẩn bị 

+ Dụng cụ: Cốc thủy tinh; ống đong 20 - 50ml; ống nghiệm 

+ Hóa chất: nước sạch; cồn 96
0
 

+ Mẫu vật: Lá cải thìa xanh; lá bàng vàng; củ cà rốt; quả cà chua. 

- Cách tiến hành 

Cân khoảng 0,2g các mẫu lá đã loại bỏ cuống lá và gân chính đối với thí nghiệm 

chiết rút diệp lục hoặc lá vàng, quả, củ, đối với thí nghiệm chiết rút carotenoid. Dùng 

kéo cắt ngang lá thành từng lát cắt thật mỏng. Bỏ các mảnh lá vừa cắt vào các cốc đã 

ghi nhãn với khối lượng tương đương. Đong 20ml cồn ở ống đong rồi rót lượng cồn 

đó vào ống thí nghiệm. Lấy 20ml nước sạch rót vào cốc đối chứng. Để các cốc trong 

thời gian 20 - 25 phút. Cẩn thận nghiêng các cốc, rót dung dịch có màu vào các ống 

nghiệm sao cho không có mẫu thí nghiệm lẫn vào. Kết quả thí nghiệm (hình 2.16). 
 

Hình 2.16: Kết quả tách chiết diệp lục và carotenoid ở lá  

 Tình huống 13:  

Màu sắc ở cốc thí nghiệm và cốc đối chứng không có khác biệt nhiều do mẫu lá 

cắt chưa đủ nhỏ nên dung môi (cồn) chưa tiếp xúc nhiều với các tế bào bị tổn thương 

ở mô hoặc khối lượng lá ở 2 cốc không đều nhau. Có trường hợp HS lấy ống hút nhỏ 

giọt hút cồn vào ống thí nghiệm sau đó lại dùng ống hút này hút nước cho vào ống đối 

chứng vì vậy cồn còn sót lại sẽ nhiễm vào ống đối chứng, làm sai lệch kết quả thí 

nghiệm (hình 2.17). 

a1 a2 bb c1 c2 
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Hình 2.17: Dịch chiết carotenoid từ lá vàng ở ống thí nghiệm (a) và đối chứng (b) 

- Biện pháp xử lý: Cần lấy mẫu lá đều nhau giữa 2 ống và cắt thật nhỏ giúp cồn 

thấm nhanh vào các tế bào bị tổn thương, thời gian thực hiện thí nghiệm sẽ nhanh và 

hiệu quả hơn. Dùng riêng 2 ống hút nhỏ giọt để lấy cồn và lấy nước tránh việc hóa 

chất bị nhiễm chéo vào mẫu, kết quả thí nghiệm thu được ở hình 2.18. 

 

Hình 2.18: Tách chiết diệp lục từ lá (a) và carotenoid từ lá vàng (b) 

 Tình huống khi giáo viên dạy Thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự thải 

CO2 

- Mục tiêu: Phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2 

- Chuẩn bị: 

+ Hạt mới nhú mầm. 

+ Nút cao su không khoan lỗ; nút cao su có khoan 2 lỗ vừa khít với ống thủy tinh 

hình chữ U và phễu thủy tinh; ống thủy tinh hình chữ U; phễu thủy tinh; ống nghiệm; 

bình tam giác 500ml; cốc thủy tinh; nến. 

+ Nước bari [Ba(OH)2] hay nước vôi trong [Ca(OH)2]. 

- Cách tiến hành 

+ Cho 50g hạt mới nhú mầm vào bình thủy tinh. 

+ Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U và phễu thủy tinh. 

+ Sau 1,5 – 2 giờ cho đầu ngoài của ống chữ U vào ống nghiệm có chứa nước vôi 

trong. 

ĐC TN 

a b 

b a 
b a 
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+ Rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt. 

+ Quan sát và so sánh với ống nghiệm đối chứng chỉ chứa nước vôi trong. 

 Tình huống 14:  

Thí nghiệm thất bại do ống thí nghiệm nước vôi trong không có hiện tượng vẩn 

đục. Có thể do các nguyên nhân sau: Hệ thống ống dẫn khí chưa được kín; số lượng 

hạt nảy mầm quá ít; thời gian ủ đậu trong bình quá ngắn; nước vôi trong pha chưa bão 

hòa; nước vôi sau khi pha chưa để lắng và gạn cho trong nên cả 2 ống thí nghiệm và 

đối chứng đều hơi đục như nhau. 
 

Hình 2.19: Thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật  

qua sự thải CO2 không thành công 

- Biện pháp xử lý: 

+ Nên sử dụng cốc thủy tinh lớn (hoặc bình tam giác 500ml) đủ chứa lượng hạt 

nhiều hơn 100g. 

+ Cho đậu vào bình thủy tinh, nút chặt từ 2-3 giờ trước khi tiến hành thí nghiệm. 

+ Sau khi pha xong nước vôi Ca(OH)2 cần để sau 24 giờ mới bắt đầu gạn lấy 

nước vôi trong ở phần trên. 

 Kết quả thí nghiệm thu được ở hình 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.20: Thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự thải CO2 

A. Ống thí nghiệm        B. Ống đối chứng 
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2.2.4. Tình huống khi giáo viên tiến hành cải tiến thí nghiệm 

 Tình huống khi dạy nội dung Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc 

thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời 

- Mục tiêu:  

+ Làm được tiêu bản hiển vi tạm thời quan sát đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở 

thực vật; 

+ Quan sát được số lượng và hình thái bộ nhiễm sắc thể ở tế bào rễ hành; 

+ Phân biệt được các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định 

hay tiêu bản tạm thời. 

- Chuẩn bị: 

Mẫu vật: Củ khoai môn, khoai sọ, ráy hoặc củ hành tím 

Hóa chất, dụng cụ: Bộ tiêu bản hiển vi cố định nhiễm sắc thể của khoai môn, khoai 

sọ, ráy, hành tím hoặc bộ nhiễm sắc thể người. 

- Cách tiến hành: 

Lấy các củ khoai môn, khoai sọ hoặc ráy trồng vào chậu cát ẩm. Khi các củ 

khoai, ráy mọc rễ dài 2-3cm, cắt lấy phần chóp rễ, rửa sạch rồi cho vào dung dịch 

carnoy. Sau đó giữ cố định 12 giờ rồi đem rửa rễ bằng cồn 70
o
. 

Đun cách thủy rễ trong dung dịch thuốc nhuộm carmine acetic 4-5% tới khi mẫu 

rễ mềm. 

Lấy 1-2 mẫu chóp rễ dài 2-3mm đưa lên phiến kính. Nhỏ thêm 1 giọt thuốc 

nhuộm carmine acetic 4-5% lên mẫu. Đậy lá kính lên mẫu sau đó đặt miếng giấy lọc 

lên trên rồi ấn nhẹ cho nhiễm sắc thể tung đều. 

Quan sát tiêu bản trên kính hiển vi [49]. 

 Tình huống 15: 

Hóa chất nhuộm được sách giáo khoa đề xuất gồm orcein acetic 4-5% hoặc 

carmine acetic 4-5%. Các loại hóa chất nhuộm này có giá thành cao, khó pha chế, ít 

phổ biến. Chưa có nhiều nghiên cứu trong việc tìm kiếm thuốc nhuộm thay thế phù 

hợp hơn. Vì vậy, GV thường gặp khó khăn trong công đoạn này, ảnh hưởng đến kết 

quả bài dạy. 

- Biện pháp xử lý: Đề tài đã nghiên cứu đề xuất thay thế các loại thuốc nhuộm 

trên bằng xanh methylene, là loại thuốc nhuộm rất phổ biến, giá thành rẻ, dễ pha chế 

và bảo quản. Quá trình chuẩn bị hóa chất nhuộm xanh methylene rất đơn giản: pha 
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xanh methylene 1% trong dung dịch acid acetic 10%; đem lọc qua giấy lọc và bảo 

quản trong lọ màu nơi thoáng mát. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, nhuộm nhiễm sắc thể tế bào rễ hành tím bằng 

xanh methylene 1% trong 3 phút, rửa mẫu trong acid acetic 5% trong vài giây, lên 

kính bằng một giọt acid acetic 5%. Quan sát tiêu bản trên kính hiển vi ở độ phóng đại 

400 lần, nhiễm sắc thể bắt màu xanh đậm và có độ tương phản cao với tế bào chất 

(hình 2.21)[26],[59]. 

Hình 2.21: Tiêu bản bộ nhiễm sắc thể ở hành tím (2n=16) 

nhuộm bằng xanh methylene 1% (400 lần) 

Xanh methylene thường được sử dụng để nhuộm nhân tế bào. Phân tử này sẽ 

thấm qua màng tế bào, bị gài xoắn, tương tác với ADN, giúp nhiễm sắc thể hiện màu 

khi quan sát trên kính hiển vi. 

 Tình huống 16: 

Việc tìm kiếm và chuẩn bị mẫu khoai môn, khoai sọ tam bội (3n), ráy tứ bội (4n) 

gây nhiều trở ngại cho GV và người học vì hầu như không có trên thị trường.  

Một phương pháp khác thường được sử dụng để quan sát bộ nhiễm sắc thể lưỡng 

bội hoặc tự đa bội đó là việc sử dụng colchicine từ 0,02% - 0,05% để ngâm mẫu từ 1 

giờ 30 phút đến 3 giờ; hoặc ngâm đầu rễ trong colchicine trong 24 giờ để quan sát 

hiện tượng tự đa bội 4n của tế bào. GV thường không chuẩn bị được mẫu theo phương 

pháp này vì colchicine là hóa chất đắt tiền, ít phổ biến [61],[62],[63]. 

Biện pháp xử lý: Sử dụng colchicine có sẵn trong 1 loại thuốc trị bệnh gout hiện 

nay trên thị trường, với nồng độ 1mg/viên (sản phẩm của công ty Stada-VN J.V.Co., 

Ltd - sản xuất tại Việt Nam), có giá thành rẻ, tương đối an toàn và phổ biến; cách pha 

như sau: lấy 3 viên nghiền nát, cho nước cất đến 100ml, hòa tan, lọc với giấy lọc và 

bảo quản nơi thoáng mát, thu được dung dịch colchicine 0,03%.Trong mỗi viên thuốc 

nén trị bệnh gout chứa 1mg colchicine nguyên chất và tá dược vừa đủ, nếu đem 

nghiền, pha loãng với nước, lọc kỹ để loại bỏ tạp chất, sẽ thu được dung dịch 

colchicine có tác dụng tương tự như colchicine tinh khiết. Kết quả tiêu bản quan sát 
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đột biến số lượng NST 4n=32 ở tế bào rễ hành tím khi sử dụng colchicine trong viên 

nén thuốc trị bệnh gout (gút) được thể hiện ở hình 2.22b [64],[65]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.22: Tế bào rễ hành tím (4n = 32) khi xử lý với colchicine tinh khiết (a) và viên 

thuốc chứa colchicine (b) trong 24 giờ (1000 lần) 

2.3. Cấu trúc kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh 

học Trung học phổ thông 

KN xử lý tình huống được hiểu là cách thức phân tích, liên hệ, tìm hiểu các 

thông tin khác nhau để có thể có một cái nhìn tổng thể nhất về sự vật, hiện tượng đang 

diễn ra, cần phải đưa ra được những phương án đánh giá, giải quyết một cách thỏa 

đáng nhất trong khả năng có thể. 

Vậy, KN xử lý tình huống trong dạy học THTN là khả năng vận dụng tri thức, 

KN và kinh nghiệm sẵn có để giải quyết có hiệu quả các trở ngại nảy sinh trong quá 

trình chuẩn bị và dạy học bài THTN. 

Tình huống luôn tồn tại khách quan trong quá trình dạy học, kết quả giải quyết 

tình huống phụ thuộc nhiều vào KN và kinh nghiệm của GV hay SV. Trên cơ sở 

nghiên cứu cấu trúc năng lực dạy học thực hành Sinh học của Đỗ Thành Trung 

(2019), các bước xử lý tình huống dạy học của Bùi Thị Mùi (2011), chúng tôi đề xuất 

cấu trúc KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học như sau: (Hình 2.23) 

  

a b 
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Hình 2.23. Cấu trúc KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 
 

- KN phân tích các dữ kiện của tình huống 

Khi tình huống xuất hiện, đầu tiên người học cần nhận diện được vấn đề của tình 

huống. Để giải quyết hiệu quả tình huống cần xác các yếu tố của tình huống, phân tích 

mối quan hệ giữa các yếu tố này, nhận diện yếu tố nào là nguyên nhân cơ bản tạo nên 

mâu thuẫn của tình huống. Quá trình phân tích này sẽ giúp người học phát hiện nhanh 

chóng vấn đề cơ bản cần giải quyết của tình huống. 

- KN xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống 

Trong mỗi tình huống xuất hiện sẽ có một hay nhiều vấn đề cần giải quyết, cần 

nhận diện được các vấn đề đó làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu của quá trình giải 

quyết. Tình huống sau khi được giải quyết sẽ đạt được mục đích gì trong quá trình dạy 

học. 

- KN đề xuất phương án giải quyết phù hợp 

Căn cứ vào mục tiêu xử lý tình huống và kết quả việc phân tích các yếu tố của 

tình huống để dự đoán và đề xuất các phương án xử lý dựa vào tri thức và kinh 

nghiệm cá nhân. Các phương án này cần được dự kiến ưu nhược điểm trong các điều 

kiện thực tiễn khác nhau làm cơ sở cho việc quyết định phương án giải quyết tối ưu. 

- KN lý giải được phương án đã lựa chọn 

Sau khi lựa chon phương án xử lý, người học tiến hành phân tích cở sở khoa học, 

sự phù hợp của phương án đã chọn trong những hoàn cảnh cụ thể làm cơ sở cho việc 

giải quyết hiệu quả các vấn đề của tình huống. 

KN xử lí tình huống trong dạy học THTN 

KN phân 

tích các 

dữ kiện 

của tình 

huống 

KN xác 

định mục 

tiêu cần 

hướng tới 

khi giải 

quyết tình 

huống 

 

KN đề 

xuất 

phương 

án giải 

quyết phù 

hợp 

KN lý giải 

được 

phương 

án đã lựa 

chọn 

 

KN thực 

nghiệm, 

đánh giá 

phương 

án đã lựa 

chọn  
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- KN thực nghiệm, đánh giá phương án đã lựa chọn.  

Tiến hành thực nghiệm phương án đã lựa chọn, xem xét tiến trình và kết quả của 

quá trình giải quyết có phù hợp hay không để có những điều chỉnh phù hợp và rút kinh 

nghiệm cho bản thân trong quá trình xử lý tình huống.  

Những KN thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học THTN có mối 

quan hệ và mang tính logic. SV phân tích được các dữ kiện của tình huống là cơ sở để 

xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống rồi mới đề xuất phương án 

giải quyết phù hợp, lý giải được phương án đã chọn từ dó thực nghiệm, đánh giá 

phương án đã lựa chọn. Hay nói cách khác việc rèn luyện các KN thành phần ban đầu 

là cơ sở để rèn luyện các KN thành phần tiếp theo của KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN.  

Như vậy, để hình thành KN xử lý tình huống trong dạy học THTN, người học 

cần được trang bị và rèn luyện các KN thành phần theo trình tự logic trên. Tuỳ vào 

điều kiện thực tế mà có thể linh hoạt lựa chọn các phương án xử lý phù hợp cho kết 

quả tối ưu nhất. Quá trình xử lý tình huống trong dạy học THTN rất đa dạng và xuất 

hiện thường xuyên, vì thế người học cần dự kiến các tình huống có thể xuất hiện để 

chủ động hơn trong các phương án giải quyết. Kết quả xử lý tình huống sẽ giúp chính 

xác hoá tri thức, giúp người học khắc sâu kiến thức, củng cố KN thông qua quan sát, 

thực nghiệm.  

2.4. Quy trình rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học 

thực hành thí nghiệm Sinh học trung học phổ thông 

Các công trình nghiên cứu trước đây về quá trình hình thành và phát triển KN 

thường bao gồm 3 giai đoạn cơ bản như sau:  

1. Rèn luyện KN thể hiện ở dạng tri thức, được người học hiểu và có thể tái 

hiện KN một cách có ý thức. 

2. Tổ chức luyện tập KN hoàn thiện dần bằng việc luyện tập, bao gồm cả việc 

giải quyết các nhiệm vụ trong những điều kiện mới. 

3. Phát triển KN trở thành kỹ xảo đối với tình huống tương tự trong bối cảnh 

khác nhau.  

Có thể nhận thấy việc hình thành và phát triển KN chính là tri thức  kết hợp tư 

duy và sự luyện tập. Vì vậy, muốn rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN cho SV một cách hiệu quả, quy trình rèn luyện KN này cho SV cần tiếp cận 

các giai đoạn của sự hình thành và phát triển KN ở người học đồng thời quy trình 

này cũng được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận nhận thức. Quy trình rèn luyện KN 

cho SV được xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc: Tính hệ thống, tính kế thừa, 
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tính vừa sức, tính thực tiễn (Phù hợp với nội dung dạy học THTN Sinh học, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn ở trường Đại học Sư phạm) 

Dựa trên cơ sở lý luận nhận thức; quá trình hình thành KN nói chung và quy 

trình sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện KN dạy học cho SV của Phan Đức Duy 

(1999), chúng tôi xây dựng quy trình rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN Sinh học THPT gồm 5 bước (Hình 2.24).  

Để đảm bảo việc rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học THTN sinh học 

cấp THPT cho SV một cách thường xuyên và liên tục thì quy trình này có thể được áp 

dụng trong dạy học các bài thực hành ở các học phần khoa học cơ bản và cả trong dạy 

học các học phần nghiệp vụ ở trường Đại học Sư phạm. Đây là quy trình có tính khái 

quát, được áp dụng để rèn luyện cho SV các KN thành phần cũng như rèn luyện tổng 

hợp KN xử lý tình huống cho SV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.24: Quy trình rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong 

dạy học THTN Sinh học THPT 
 

- Bước 1: Cho SV nghiên cứu các kiến thức lý luận về vai trò, ý nghĩa của 

THTN trong giảng dạy môn Sinh học ở trường THPT; mục tiêu của dạy học THTN, 

 

Bước 1: Xác định tình huống và lí thuyết xử lí tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học THPT cho SV  

 

Bước 2: Xử lí tình huống mẫu trong dạy học THTN Sinh học 

Bước 3: Thực hành xử lí tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

(Giao các bài tập) 

 

 

Bước 4: Báo cáo kết quả thực hành xử lý tình huống 

 trong dạy học THTN Sinh học 

 

Bước 5: Đánh giá kết quả xử lí tình huống trong dạy học THTN  

Sinh học của SV, SV hoàn thiện KN 
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các nguyên tắc và quá trình giải quyết tình huống khi tiến hành thí nghiệm và trong 

dạy học THTN. Bước này giúp SV có kiến thức cơ sở lý luận cần thiết cho việc hình 

thành KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

-  Bước 2: Tổ chức cho SV luyện tập giải quyết tình huống mẫu hay các bài tập, 

đây là giai đoạn tập luyện của SV. Giai đoạn này gồm có các bước sau: SV quan sát 

một số tình huống mẫu đã được người khác giải quyết theo đúng trình tự các bước; lặp 

lại các bước giải quyết với tình huống tương tự dưới sự hướng dẫn và gợi ý của giảng 

viên. SV được yêu cầu thảo luận, đánh giá các phương án xử lý đối với các tình huống 

mẫu của giảng viên. Quá trình đánh giá sẽ giúp SV thể hiện quan điểm của mình đối 

với các phương án giải quyết, tập đánh giá, lập luận, chứng minh thông qua hiểu biết 

của mình đối với các tình huống trên. 

- Bước 3: Giảng viên giao nhiệm vụ cho SV qua các bài tập, bài tập tình huống. 

Trong giai đoạn này, SV sẽ được thực hành giải quyết với các tình huống phổ biến 

trong dạy học THTN Sinh học ở trường THPT. SV có thể làm việc nhóm hoặc cá 

nhân, nộp sản phẩm thông qua bài báo cáo, thuyết trình trước lớp. Các nhóm tiến hành 

thảo luận, đánh giá đồng đẳng kết quả trước lớp. Giảng viên tiến hành theo dõi, quan 

sát và đánh giá mức độ đạt được trong mỗi KN thành phần của SV; theo dõi sự tiến bộ 

và chuyển biến về mặt thái độ của SV trong quá trình xử lý tình huống. 

- Bước 4: SV thảo luận theo nhóm, thực nghiệm; đánh giá các phương án xử lý 

tình huống; tiến hành cải tiến thí nghiệm (nếu có). Ở bước này, SV thảo luận nhóm để 

phân tích tình huống từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đối với các thí nghiệm 

tương đối đơn giản, thời gian thực hiện ngắn, SV tiến hành kiểm chứng các phương án 

xử lý; tiến hành đánh giá và tiếp tục điều chỉnh lại các phương án sao cho phù hợp 

nhất; tiến hành cải tiến thí nghiệm cho phù hợp nếu cần thiết. 

SV giảng tập theo nhóm, đánh giá các phương án đã đề xuất; hoàn thiện các 

phương án giải quyết tình huống khi dạy THTN. Giảng viên tổ chức cho SV giảng tập 

tại lớp để thực nghiệm đánh giá tính hiệu quả của các phương án đã được SV đề xuất 

trước đó. Thông qua giảng tập, SV tự mình kiểm chứng và có những điều chỉnh phù 

hợp đối với kế hoạch giảng dạy THTN. Nội dung giảng tập bao gồm các bài hình 

thành kiến thức mới thông qua thí nghiệm cũng như các bài THTN trong chương trình 

Sinh học lớp 10, 11, 12. 

- Bước 5: Giảng viên tổ chức đánh giá mức độ đạt được KN của SV thông qua bài 

kiểm tra; giáo án; quan sát, ghi chép; đánh giá đồng đẳng của SV. Việc đánh giá sự 
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hình thành và phát triển KN xử lý tình huống cho SV được tiến hành thông qua các 

bài kiểm tra trải đều trong suốt một học kỳ. Bên cạnh kết quả bài kiểm tra; giảng viên 

tiến hành theo dõi, quan sát, ghi chép đánh giá tinh thần học tập, sự chuyển biến về 

mặt thái độ của SV. Kết hợp với kết quả đánh giá đồng đẳng của SV, giảng viên tiến 

hành đánh giá kết quả rèn luyện KN của SV theo các tiêu chí đã được thiết kế sẵn. 

Ngoài việc đánh giá của giảng viên, SV cũng tự đánh giá mức độ hình thành KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT của bản thân. Giảng viên hướng dẫn 

SV tự đánh giá sự phát triển của KN xử lý tình huống khi dạy THTN của bản thân, từ 

đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp. Nếu kết quả tự đánh giá KN của SV còn 

thấp, cần quay trở lại bước 3 của quy trình này để tập luyện thêm. Thông qua tự đánh 

giá, SV nhìn nhận được quá trình tự đánh giá cũng chính là quá trình học của bản 

thân. 

 Ví dụ minh họa việc vận dụng quy trình rèn luyện tổng hợp cho sinh viên kỹ 

năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học 

phổ thông 

- Bước 1: GV yêu cầu SV thảo luận nhóm, nghiên cứu và trình bày mục tiêu, vai 

trò của THTN trong giảng dạy môn Sinh học ở trường THPT. Phân tích ý nghĩa; mục 

tiêu; nguyên tắc; quy trình xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

Bước này giúp SV hình thành kiến thức lý luận cần thiết cho việc hình thành KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT. 

- Bước 2: Tổ chức cho SV luyện tập giải quyết tình huống mẫu. 

Khi dạy nội dung THTN “Sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN” 

trong chương trình Sinh học 10, GV thường gặp các tình huống sau: 

+ Tình huống 1: Phần kết tủa (ADN) trong cồn thường có màu nâu do lẫn nhiều 

chất khác. 

+ Tình huống 2: HS thu được kết tủa ADN màu trắng đục trong cồn, một số em 

thắc mắc làm sao để biết được các phân tử đó là ADN. 

Em hãy đề xuất phương án xử lý hiệu quả các tình huống trên. Tiến hành thực 

nghiệm để thấy được tính hiệu quả của các phương án đã đề xuất. Dự đoán các tình 

huống có thể xuất hiện khi tiến hành giảng dạy thí nghiệm trên.  

Giảng viên hướng dẫn SV phân tích vấn đề của tình huống, các nhiệm vụ cần 

giải quyết. Tìm kiếm, xác định được các nguồn thông tin cần thu thập để giải quyết 

vấn đề yêu cầu của tình huống. 
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Hướng dẫn SV xác định được mục tiêu của thí nghiệm; các bước tiến hành thí 

nghiệm; cơ sở khoa học của thí nghiệm đặc biệt giải thích được cơ sở khoa học của 

các bước tiến hành trong thí nghiệm như: vai trò của nước rửa chén, nước cốt dứa, 

cồn, NaCl trong thí nghiệm; vai trò của các thao tác nghiền mẫu, khuấy mẫu; cơ sở 

của việc lựa chọn mẫu vật như gan gà, chuối, hành tây.... ; thời gian thực hiện tách 

chiết ADN có phù hợp với 1 tiết thực hành hay không; các phương pháp nhận biết 

ADN.  

SV thảo luận nhóm, trình bày phương án giải quyết các tình huống trên, nêu cơ 

sở khoa học của các phương án xử lý; tiến hành thực nghiệm tại phòng thí nghiệm để 

đánh giá hiệu quả của các phương án. Thảo luận cả lớp để kết luận các phương án khả 

thi trong các tình huống trên. 

- Bước 3: Giảng viên giao nhiệm vụ giải quyết tình huống khi dạy THTN Sinh 

học THPT qua bài tập tương tự khác. SV tự lực giải quyết tình huống; đề xuất các 

phương án xử lý. 

Bài tập 1: Trong quy trình tách chiết ADN, sau khi thu được dịch chiết tế bào 

HS cho dịch chiết vào ống nghiệm để thực hiện việc kết tủa. Tuy nhiên trong thực tế 

lượng ADN thu được rất ít.  

Tại sao dịch chiết cho vào ống nghiệm lại thu được kết tủa ADN rất ít? 

Em hãy đề xuất phương án để thu được lượng ADN kết tủa được nhiều hơn? 

Bài tập 2: Khi tiến hành thí nghiệm tách chiết ADN từ gan gà và chuối sứ. Một 

nhóm HS đã quên sử dụng nước cốt dứa như quy trình SGK, sau khi thực hiện nhóm 

thu được ADN kết tủa màu trắng đục trong cồn 70 độ. 

Trong tình huống trên, việc không sử dụng nước cốt dứa có ảnh hưởng đến kết 

quả thí nghiệm hay không? Vì sao? 

Hãy đề xuất phương pháp chứng minh kết tủa thu được là ADN. Tiến hành thực 

nghiệm để khẳng định tính khả thi của các phương án đã đề xuất. 

 Bài tập 3: Trong tiết THTN tách chiết ADN (Sinh học 10), có GV sử dụng mẫu 

gan gà có GV sử dụng mẫu vật là hành tây hoặc chuối hoặc dâu tây.  

 Theo em, những mẫu vật trên có thể dùng để tách chiết ADN được không? 

Nếu được, em sẽ tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm đối với các mẫu vật trên 

như thế nào? 

 Bài tập 4: Trong thí nghiệm phát hiện ADN và ARN ở trùng giày (Paramecium 

sp.) bằng phương pháp nhuộm màu. ADN và ARN là 2 loại acid nucleic có tính chất 
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nhuộm khác nhau. ADN có tính axit và bắt màu với thuốc nhuộm có tính acid, trong 

khi ARN, cùng với protein bắt màu với thuốc nhuộm bazơ. Hai loại thuốc nhuộm 

được sử dụng để nhuộm và phát hiện ADN, ARN là xanh methylene và pyronine. 

ADN trong nhân tế bào sẽ bắt màu xanh (hoặc hơi xanh lá cây) với thuốc nhuộm xanh 

methylen, còn ARN có mặt trong tế bào chất bắt màu hồng với thuốc nhuộm pyronine 

[64].  

Dựa vào thông tin trên em hãy trả lời các câu hỏi sau: 

+ Thí nghiệm trên có thể sử dụng để giảng dạy nội dung kiến thức nào trong 

chương trình Sinh học THPT? 

+ Cần thiết kế các bước tiến hành thí nghiệm như thế nào để thực hiện thí 

nghiệm trên? 

+ Hãy đề xuất các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật để thực hiện thí nghiệm trên. 

SV thảo luận theo nhóm, thực nghiệm; đánh giá các phương án xử lý tình huống; 

tiến hành cải tiến thí nghiệm. 

- Bước 4: Giảng viên giao nhiệm vụ cho SV soạn giáo án; thực hiện giảng tập 

nội dung thực hành tách chiết ADN trên đối tượng giả định (SV đóng vai HS).  

Quá trình tập giảng tiến hành theo 3 giai đoạn: Tập giảng cá nhân; tập giảng theo 

nhóm và tập giảng trên lớp. 

+  Tập giảng cá nhân: Sau khi thiết kế xong giáo án, SV giả định không gian lớp 

học để tự mình thực hiện lại các thao tác, lời nói trên lớp theo kế hoạch đã được thiết 

kế trong bài giảng. Trong giai đoạn này, SV phải thực hiện nhuần nhuyễn các hoạt 

động, lời nói đã được thiết lập trước trong kế hoạch bài dạy. 

+  Tập giảng theo nhóm: SV có thể thực hiện ở phòng học lý thuyết, nhưng tốt 

nhất nên thực hiện ở phòng thí nghiệm có đầy đủ dụng cụ, hóa chất, mẫu vật. Tiến 

hành tập giảng và trao đổi với các bạn để hoàn chỉnh hơn các hoạt động đã dự kiến từ 

đó có phương án điều chỉnh giáo án cho phù hợp. Trong quá trình này, SV có thể sử 

dụng máy quay để ghi hình quá trình giảng dạy của bản thân tạo thuận lợi cho việc 

xem lại các thao tác của mình từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. 

+  Tập giảng trên lớp: SV tiến hành giảng tập trong lớp học giả định (SV đóng 

vai HS) có giảng viên dự giờ, quan sát. Giảng viên tiến hành thảo luận cả lớp, nhận 

xét, góp ý và đánh giá nội dung giảng tập. SV tiến hành điều chỉnh các bước của quy 

trình tổ chức dạy học nội dung thực hành tách chiết ADN. 
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- Bước 5: Giảng viên đánh giá mức độ đạt được KN của SV thông qua bài kiểm 

tra; giáo án; quan sát, ghi chép; đánh giá đồng đẳng của SV. Giảng viên hướng dẫn 

SV tự đánh giá mức độ hình thành KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh 

học THPT của bản thân theo các tiêu chí. Nếu mức độ đạt được còn thấp, giảng viên 

hướng dẫn SV luyện tập thêm (bước 3). 

2.5. Một số bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy 

học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông 

Trên cơ sở các tình huống trong dạy học THTN (Mục 2.2) và cấu trúc của KN xử 

lý tình huống trong dạy học THTN cho SV đã được đề xuất (Mục 2.3). Vận dụng quy 

trình thiết kế câu hỏi, bài tập trong dạy HS học của Lê Thanh Oai (2003) và quy trình 

thiết kế bài tập tình huống dạy học của Phan Đức Duy (1999), chúng tôi tiến hành gia 

công sư phạm các tình huống này thành các bài tập (Bài tập tình huống thực chất cũng là 

một dạng bài tập đặc thù) để rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN Sinh học [13], [66]. 

Việc phân loại bài tập theo các KN thành phần của KN xử lý tình huống trong 

dạy học THTN chỉ mang tính chất tương đối. Trong mỗi bài tập cũng có thể chứa 

đựng dữ kiện để rèn luyện nhiều KN khác nhau trong các KN thành phần hoặc được 

sử dụng để rèn luyện tổng hợp về KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học. 

Bởi lẽ, nếu SV không phân tích được dữ kiện của tình huống, không xác định được 

mục tiêu cần hướng tới thì sẽ không đề xuất phương án giải quyết phù hợp cũng như 

lý giải được phương án lựa chọn và càng không thể tiến hành đánh giá phương án đã 

lựa chọn. 

Chúng tôi xem bài tập như là một công cụ để rèn luyện KN xử lý tình huống 

trong dạy học THTN Sinh học cho SV. 

2.5.1. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các dữ kiện của tình huống 

 Bài tập 1 

Trong nội dung thực hành quan sát một số vi sinh vật (Sinh học 10), bên cạnh 

phương pháp làm tiêu bản quan sát vi khuẩn khoang miệng ở người. GV và HS đã chủ 

động nhân nuôi các loại vi khuẩn trong các gói men tiêu hóa (men vi sinh); sữa chua 

hoặc men bánh mì; men rượu trên thị trường giúp quan sát hình thái, sự chuyển động 

của các loài vi khuẩn như: Bacillus subtillis, Bacillus Clausii, Lactobacillus, nấm 

men… trên kính hiển vi quang học. 
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Hãy cho biết tại sao GV lại thực hiện kết hợp như vậy? Việc kết hợp này có ý 

nghĩa như thế nào trong quá trình dạy học nội dung này? 

 Bài tập 2 

Khi tiến hành thực hiện tiêu bản quan sát quá trình giảm phân ở tế bào hoa hẹ, 

HS không quan sát thấy các đầy đủ các kỳ của quá trình giảm phân trên tiêu bản, chủ 

yếu chỉ quan sát thấy các tế bào ở kì đầu 1 và kì cuối 2.  

Tình huống trên đang nói đến vấn đề gì? 

Theo em, tại sao chỉ thấy các tế bào ở kì đầu 1 và kì cuối 2?  

 Bài tập 3 

Để thiết kế thí nghiệm quan sát nhịp Sinh học ở thực vật, trong thực tế GV 

thường sử dụng đối tượng là cây hoa mười giờ thay vì lựa chọn các đối tượng khác.  

Hãy phân tích vì sao cây hoa mười giờ được lựa chọn trong thí nghiệm trên? 

 Bài tập 4 

Hãy phân tích dữ kiện của tình huống sau: 

Trong nội dung thực hành quan sát tế bào khí khổng của lá (Sinh học 10), HS 

gặp khó khăn trong việc tách lớp biểu bì lá để quan sát trên kính hiển vi.  

Theo em, tại sao HS thường gặp khó khăn như vậy? Để khắc phục khó khăn đó 

GV nên hướng dẫn như thế nào? 

 Bài tập 5 

Một nhóm HS sau khi quan sát NST người trên tiêu bản cố định, đã đếm được 47 

NST kép tại 1 cụm kì giữa của nguyên phân như hình 2.25. 

 

Hình 2.25: Bộ NST người bị Down ở Nam giới (1000 lần) 

Cả nhóm sau khi thảo luận đã kết luận đây là tiêu bản của người bị đột biến thừa 

1 NST (đột biến lệch bội) ở 1 cặp NST nào đó. GV cho rằng nhóm đã có kết luận 

nóng vội và chưa chính xác.  

Theo em, kết luận của nhóm HS trên có đúng hay không? Vì sao? 

Em sẽ hướng dẫn phương pháp quan sát tiêu bản như thế nào để HS nhận định 

kết quả chính xác, khoa học trong bài thực hành Quan sát đột biến nhiễm sắc thể? 
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 Bài tập 6 

Để khắc phục khó khăn khi tách lớp biểu bì của lá trong nội dung quan sát tế bào 

khí khổng (lỗ khí) (Sinh học 10) có HS đề xuất ý tưởng lấy sơn móng tay màu trắng 

trong quét lên lá, để khô trong vài giây rồi dùng kim mũi mác tách lớp sơn móng tay; 

đưa lên lam kính có sẵn 1 giọt nước; quan sát trên kính hiển vi.  

Theo em ý tưởng trên có tính khả thi không? Nếu quét sơn 1 lần mà vẫn không 

tách được tế bào khí khổng thì nên thực hiện như thế nào? 

Có thể dùng cách trên để thiết kế thí nghiệm so sánh số lượng khí khổng ở cây 

trên cạn, cây bán cạn và cây thủy sinh hay không?  

 Bài tập 7 

Trong nội dung thực hành tìm hiểu chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, GV thường tổ 

chức cho HS nghiên cứu tại các môi trường như vườn rau, đồng ruộng, ao hồ hoặc các 

khu rừng ở các Vườn Quốc gia. Tuy nhiên, các trường ở nội thành không có điều kiện 

tổ chức nghiên cứu bên ngoài trường học, GV thường thay thế bằng cách cho HS quan 

sát phim hoặc bể thủy sinh.  

Việc thay thế như vậy có đảm bảo được nội dung của bài thực hành không? Tại 

sao? 

2.5.2. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xác định mục tiêu cần hướng tới khi 

giải quyết tình huống 

 Bài tập 8 

Trong quá trình quan sát tiêu bản nguyên phân ở tế bào rễ hành (Hình 2.28), GV 

thường cho HS trả lời các câu hỏi sau: 

 + Các tế bào trong hình 2.26 đang ở kì nào của quá trình phân bào?  

 + Sau khi quan sát các tế bào ở hình 2.26 bạn Ân khẳng định có sự bất thường 

trong quá trình phân chia ở tế bào (b) và (c).  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.26: Phân bào nguyên phân ở tế bào rễ hành (600 lần) 

a 

b 
c 
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Mục tiêu của bài tập trên là gì? Em có đồng ý với nhận định của Ân hay không? Vì 

sao? 

 Bài tập 9 

Trong giờ thực hành Sinh học 10, các em HS làm tiêu bản hiển vi quan sát quá 

trình nguyên phân theo các bước của quy trình SGK như sau: 

Lấy 4-5 rễ hành cho vào đĩa kính có dung dịch aceto-carmine 2%  đun nóng trên 

đèn cồn 6 phút (không cho sôi), chờ 30-40 phút. Đặt lên phiến kính 01 giọt acid acetic 

45%, dùng kim mũi mác lấy rễ hành đặt lên phiến kính, dùng dao cạo cắt đầu rễ 

khoảng 1,5-2mm và bổ đôi. Đậy lá kính lên mẫu, dùng giấy thấm hút hết acid acetic 

còn thừa, dùng đầu cán gỗ của kim mũi mác chà lên lá kính theo 1 chiều để các tế bào 

dàn thành 1 lớp và quan sát tiêu bản trên kính hiển vi [67].  

Tuy nhiên, các tiêu bản HS làm thường bị hư, không quan sát được nhiễm sắc 

thể (hình 2.27). 

Hình 2.27: Tiêu bản nguyên phân ở tế bào rễ hành 

a. Kì đầu   b. Kì sau   c. Kì cuối   d. Tế bào bị hư do đun mẫu quá nóng 

Hãy phân tích nguyên nhân tại sao tiêu bản bị hư? Cần làm gì để khắc phục các 

nguyên nhân này?  

 Bài tập 10 

Trong tiết thực hành quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành (Sinh 

học 10), các bạn HS trong nhóm quan sát quá trình nguyên phân ở tế bào rễ hành 

trong tiêu bản hiển vi như hình 2.28.  

 

  a 

b 

c 

d 



79 

 

 

Hình 2.28: Phân bào nguyên phân ở tế bào rễ hành (600X) 

Khi được hỏi, bạn Liên cho rằng tế bào (a) đang ở kì giữa; tế bào (b) đang ở kì 

sau. Bạn Minh cho rằng cả 2 tế bào a và b đều đang ở kì giữa của nguyên phân.  

Nếu là GV, em sẽ nhận định như thế vào về 2 câu trả lời trên?  

Cần hướng dẫn như thế nào để HS nhận định đúng kì giữa của nguyên phân trên 

tiêu bản hiển vi?  

 Bài tập 11 

Trong thí nghiệm phát hiện ADN và ARN ở trùng giày (Paramecium sp.) bằng 

phương pháp nhuộm màu, ADN và ARN là 2 loại acid nucleic có tính chất nhuộm 

khác nhau, ADN có tính axit và bắt màu với thuốc nhuộm có tính acid, trong khi ARN 

và protein bắt màu với thuốc nhuộm bazơ. Hai loại thuốc nhuộm được sử dụng để 

nhuộm và phát hiện ADN, ARN là xanh methylene và pyronine. ADN trong nhân tế 

bào sẽ bắt màu xanh (hoặc hơi xanh lá cây) với thuốc nhuộm xanh methylen, còn 

ARN có mặt trong tế bào chất bắt màu hồng với thuốc nhuộm pyronine [60]. 

Dựa vào thông tin trên em hãy thực hiện những nhiệm vụ sau: 

+ Thí nghiệm trên có thể sử dụng để giảng dạy nội dung kiến thức nào trong 

chương trình Sinh học THPT? 

+ Cần thiết kế các bước tiến hành thí nghiệm như thế nào để thực hiện thí 

nghiệm trên? 

+ Hãy đề xuất các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật để thực hiện thí nghiệm trên. 

 Bài tập 12 

Hãy thiết kế các câu hỏi thực tiễn khi dạy nội dung THTN sau: 

- Thực hành quan sát co và phản co nguyên sinh của tế bào thực vật (Sinh học 

10). 

- Thực hành quan sát vi sinh vật (Sinh học 10). 

- Thực hành đo huyết áp ở người (Sinh học 11). 

  a 
b 
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Tại sao khi dạy các nội dung thực hành này cần phải thiết kế các câu hỏi thực 

tiễn? 

 Bài tập 13 

Bạn Cảnh nuôi trùng cỏ (1 loài động vật nguyên sinh) trong nước ao để thí 

nghiệm, sau khoảng 2-3 ngày bạn thấy rất nhiều trùng cỏ khi soi trên kính hiển vi. Tuy 

nhiên, đến ngày thứ 10 bạn không thấy trùng cỏ nữa, chỉ thấy nhiều trùng bánh xe 

trong cốc nuôi. Cảnh thật sự lo lắng không biết nguyên nhân vì sao.  

Nếu là GV, em sẽ giải thích như thế nào cho HS hiểu rõ hiện tượng trên?  

Có thể sử dụng phương pháp nhân nuôi động vật nguyên sinh để thiết kế thí 

nghiệm về diễn thế sinh thái hay không? Vì sao?  

 Bài tập 14 

Khi quan sát tiêu bản tế bào khí khổng trên kính hiển vi, HS nhìn rõ ở vật kính 

10X nhưng không nhìn được tế bào ở vật kính 40X.  

Em hãy liệt kê các nguyên nhân và phương án khắc phục hiện tượng trên.  

Cần hướng dẫn HS sử dụng và bảo quản kính hiển vi như thế nào trong dạy học 

THTN Sinh học ở trường THPT? 

2.5.3. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đề xuất phương án giải quyết phù 

hợp 

 Bài tập 15 

Trong nội dung thực hành tìm hiểu chuỗi thức ăn và lưới thức ăn (Sinh học 12), 

GV thường tổ chức cho HS nghiên cứu tại các môi trường như vườn rau, đồng ruộng, 

ao hồ hoặc các khu rừng ở các Vườn Quốc gia. Đối với các trường học ở nội thành các 

thành phố lớn không có điều kiện tổ chức nghiên cứu bên ngoài trường học thì nên 

làm thế nào? Hãy đề xuất phương án thay thế. 

 Bài tập 16 

Trong hoạt động giảng dạy thực hành tách chiết ADN nếu HS thực hiện quy 

trình theo SGK thì phải cần 40-45 phút để hoàn thành đầy đủ các bước. Như vậy 

không đủ thời gian để thực hiện các nội dung khác trong 1 tiết thực hành. 

Nếu gặp tình huống trên, em sẽ đề xuất biện pháp nào rút ngắn thời gian thực 

hiện nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu của bài thực hành tách chiết ADN? 
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 Bài tập 17 

Trong quy trình tách chiết ADN, sau khi thu được dịch chiết tế bào HS cho dịch 

chiết vào ống nghiệm để thực hiện việc kết tủa. Tuy nhiên trong thực tế lượng ADN 

thu được rất ít.  

Tại sao dịch chiết cho vào ống nghiệm lại thu được kết tủa ADN rất ít? 

Em hãy đề xuất phương án để thu được lượng ADN kết tủa được nhiều hơn? 

 Bài tập 18 

Khi chuẩn bị giảng tập nội dung thực hành về áp suất thẩm thấu của tế bào (Sinh 

học 10), một bạn SV đề xuất sử dụng tảo silic nước ngọt hoặc nước mặn để thực hiện 

thí nghiệm nghiên cứu áp suất thẩm thấu của tế bào.  

Theo em, đề xuất trên có tính khả thi hay không? Vì sao? 

 Bài tập 19 

Bạn Vy là GV Sinh học, bạn được trường phân công phụ trách quản lý phòng thí 

nghiệm Sinh học ở trường THPT, do trường mới thành lập nên chưa có bảng nội quy 

phòng thí nghiệm. Bạn thực sự lúng túng khi bắt tay vào việc xây dựng nội quy cho 

phòng thí nghiệm.  

Tại sao mỗi phòng thí nghiệm đều cần nội quy? 

Hãy đề xuất phương án xây dựng bảng nội quy phòng thí nghiệm. 

 Bài tập 20 

Trong giờ THTN Sinh học, một bạn HS vô tình làm vỡ nhiệt kế thủy ngân.  

Theo em, cần làm gì để xử lý an toàn sự cố trên trong giờ học. Hãy đề xuất các 

phương án nhằm hạn chế việc rơi, vỡ nhiệt kế thủy ngân. 

 Bài tập 21 

Trong buổi thực hành tại phòng thí nghiệm, một bạn HS quan sát tiêu bản nhiễm 

sắc thể người trên kính hiển vi quang học và thấy được cụm NST người ở vật kính 

10X nhưng khi chuyển sang vật kính 40X lại không thấy được NST, cho dù bạn đã cố 

gắng thử lại nhiều lần. Em hãy cho biết nguyên nhân của tình huống trên và đề xuất 

phương án giải quyết phù hợp. 

 Bài tập 22 

Một bạn HS khi trồng hành để thu hoạch rễ làm tiêu bản quan sát nguyên phân 

ở rễ hành đã cho rằng phải cắt rễ hành vào buổi sáng từ 6-8 giờ vì thời gian đó tế bào 

rễ hành phân chia nhiều hơn so với các buổi khác trong ngày. Bạn khác lại cho rằng 

kết luận như vậy hơi vội và không có cơ sở.  
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Theo em, nhận định của bạn nào đúng? Nếu là GV, em sẽ hướng dẫn HS bố trí 

và thực hiện thí nghiệm như thế nào cho có hiệu quả nhất? 

 Bài tập 23 

Thay vì sử dụng gan gà để thực hiện thí nghiệm tách chiết ADN theo hướng dẫn 

thực hành SGK, một số HS đã đem chuối, hành tây, dâu tây đến lớp để tiến hành tách 

chiết ADN. 

Trong tình huống này, em sẽ hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm với các mẫu 

trên như thế nào? 

Hãy dự kiến các tình huống có khả năng xảy ra khi tổ chức dạy nội dung thực 

hành này cho HS và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp. 

 Bài tập 24 

Khi chuẩn bị tập giảng nội dung thực hành Quan sát quá trình nguyên phân ở rễ 

hành, bạn An đã thử làm tiêu bản theo quy trình sau: Trồng hành trong đất ẩm lấy 4-5 

rễ hành cho vào đĩa kính có dung dịch aceto-carmine 2% đun nóng trên đèn cồn 6 

phút (không cho sôi), chờ 30-40 phút; Đặt lên phiến kính 01 giọt acid acetic 45%, 

dùng kim mũi mác lấy rễ hành đặt lên phiến kính, dùng dao cạo cắt đầu rễ khoảng 1,5-

2mm và bổ đôi; Đậy lá kính lên mẫu, dùng giấy thấm hút hết acid acetic còn thừa, 

dùng đầu cán gỗ của kim mũi mác chà lên lá kính theo 1 chiều để các tế bào dàn thành 

1 lớp và quan sát tiêu bản trên kính hiển vi. 

 Khi thực hiện xong, An cho rằng thời gian 40 phút để HS làm 1 tiêu bản sẽ rất 

khó để hoàn thành mục tiêu bài học trong 1 tiết.  

Nếu em là An, em sẽ đề xuất cải tiến quy trình trên như thế nào cho hợp lý và 

tiết kiệm thời gian? 

 Bài tập 25 

Khi dạy nội dung THTN về tính hướng sáng của thực vật (Sinh học 11, có giả 

thuyết cho rằng “Bao lá mầm là nơi tiếp nhận ánh sáng trong hiện tượng hướng sáng 

ở thực vật”, em sẽ tổ chức cho HS thiết kế thí nghiệm như thế nào để kiểm chứng giả 

thuyết trên? 

Hãy dự kiến các tình huống khi HS tiến hành thí nghiệm trên và đề xuất các biện 

pháp xử lý thích hợp. 
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2.5.4. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lý giải được phương án lựa chọn 

 Bài tập 26 

Khi dạy nội dung thực hành về tính kích thước quần thể cá mè trắng trong ao 

theo phương pháp đánh bắt - thả lại, một bạn SV đã đề xuất ý tưởng tổ chức cho HS 

đếm số con mọt gạo có trong hũ. Theo em, đề xuất này có thể thực hiện được hay 

không, vì sao? Nếu là GV em sẽ xây dựng phương án tổ chức giảng dạy nội dung thực 

hành trên cho HS như thế nào? 

Điều kiện quan trọng của phương pháp đánh dấu, bắt thả lại là các cá thể được 

đánh dấu có cùng khả năng bị bắt lại với các cá thể chưa bị đánh dấu. Hãy cho biết 

điều gì xảy ra trong trường hợp điều kiện đó không thực hiện được ?  

 Bài tập 27  

Trong các tiết thực hành, GV và HS gặp khó khăn khi tiến hành phân tích, thảo 

luận, đánh giá kết quả quan sát tiêu bản trên kính hiển vi do kính hiển vi tại các trường 

không có kim chỉ mẫu gắn trên thị kính để xác định chính xác vị trí tế bào trên tiêu 

bản. Một bạn đề xuất lấy sợi tóc ngắn hoặc đầu cây kim gắn lên thị kính làm kim chỉ 

mẫu.  

Em có đồng ý với ý kiến của bạn hay không? Vì sao?  

Hãy đề xuất phương án làm kim chỉ mẫu trên thị kính với những vật liệu đơn 

giản để giúp GV giải quyết những khó khăn trên. 

 Bài tập 28 

Trong nội dung thực hành nghiên cứu kích thước của quần thể theo phương pháp 

đánh bắt – thả lại, trong quá trình thực hiện thí nghiệm một bạn đề xuất ý tưởng đếm 

số mọt gạo có trong hũ.  

Theo em, đề xuất này có thể thực hiện được hay không? Vì sao?  

Em hãy xây dựng phương án thực hiện chi tiết cho thí nghiệm trên. 

 Bài tập 29 

Một GV được phân công phụ trách quản lý phòng thí nghiệm Sinh học hoặc 

phòng thí nghiệm Hóa Sinh ở trường THPT, để bảo quản và sắp xếp hóa chất có trong 

phòng thí nghiệm, GV đó đã thực hiện như sau:  

+ Sắp xếp tất cả hóa chất vào trong một tủ và phân loại theo từng nhóm. Sắp xếp 

dụng cụ thủy tinh riêng và máy móc thiết bị riêng. 

+ Sắp xếp hóa chất vào kệ, dụng cụ thủy tinh và thiết bị máy móc vào tủ. 
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Theo em, phương án nào là hợp lý? Em có phương án sắp xếp hợp lý hơn 

không? Hãy lý giải phương án đã lựa chọn. 

2.5.5. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực nghiệm, đánh giá phương án đã 

lựa chọn 

 Bài tập 30 

Được phân công thực tập giảng dạy nội dung bài thực hành Quan sát các kỳ của 

nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. Bạn Khanh đã trồng hành theo hướng dẫn nhưng 

củ hành không mọc rễ. Bạn cũng chưa biết cách pha HCl 1,5N và carmine acetic cần 

sử dụng cho bài thực hành.  

Theo em, bạn Khanh cần làm gì để chủ động được mẫu rễ hành khi giảng dạy?  

Hãy trình bày cách thức pha các hóa chất cần thiết cho bài thực hành trên.  

Nếu không có carmine acetic, GV có thể sử dụng hóa chất khác để nhuộm NST 

hay không? Vì sao?  

Em hãy tiến hành thực nghiệm để chứng minh tính khả thi của các phương án đã 

đề xuất. 

 Bài tập 31  

Để quan sát động vật nguyên sinh trong nước ao hồ, ta tiến hành cắt cỏ khô; rơm 

khô hoặc cỏ tươi (kích thước khoảng 1-2cm) cho vào lọ nhựa chứa nước ao, hồ cá. 

Trong những ngày đầu sẽ xuất hiện nhiều tảo đơn bào; trùng roi; vi khuẩn; trùng cỏ; 

amip…. Sau 7-10 ngày nuôi, lượng amip trùng cỏ và tảo đơn bào giảm dần, bắt đầu 

xuất hiện nhiều trùng bánh xe (thuộc động vật đa bào- ngành Giun tròn). Những ngày 

tiếp theo trùng cỏ không còn xuất hiện trong mẫu nước.  

Dựa vào quá trình nhân nuôi động vật nguyên sinh, bạn Huy đề xuất thiết kế nội 

dung THTN giúp HS tìm hiểu về chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái ao hồ? Bạn 

Lân khẳng định không thể làm được vì thành phần loài trong nước ao hồ rất ít, không 

thể xây dựng chuỗi và lưới thức ăn.  

Em đồng ý với nhận định của bạn nào? Vì sao? 

Hãy dự đoán các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện thí nghiệm, đề xuất các 

biện pháp xử lý thích hợp. 

Hãy tiến hành thực nghiệm để chứng minh nhận định của mình. 



85 

 

 

 Bài tập 32 

Khi tiến hành thí nghiệm tách chiết ADN từ gan gà và chuối sứ. Một nhóm HS 

đã quên sử dụng nước cốt dứa như quy trình SGK, sau khi thực hiện nhóm thu được 

ADN kết tủa màu trắng đục trong cồn 70 độ. 

Trong tình huống trên, việc không sử dụng nước cốt dứa có ảnh hưởng đến kết 

quả thí nghiệm hay không? Vì sao? 

Hãy đề xuất phương pháp chứng minh kết tủa thu được là ADN. Tiến hành thực 

nghiệm để khẳng định tính khả thi của các phương án đã đề xuất. 

 Bài tập 33 

Với nội dung thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu 

bản hiển vi tạm thời. Một số GV gặp khó khăn trong việc chuẩn bị thuốc nhuộm 

orcein acetic 4-5% hoặc carmine acetic 4-5%. Các loại hóa chất nhuộm này có giá 

thành cao, khó pha chế.  

Em hãy nghiên cứu các tài liệu có liên quan để tìm kiếm loại thuốc nhuộm thay thế 

giúp GV khắc phục những khó khăn trên. 

Thiết kế quy trình cải tiến để thực hiện tiêu bản nguyên phân với mục tiêu: quy 

trình thực hiện đơn giản, tiết kiệm chi phí, thời gian và cho hiệu quả tối ưu nhất. 

 Bài tập 34 

Phòng thí nghiệm của trường THPT thường không có tiêu bản hiển vi cố định phục 

vụ giảng dạy nội dung thực hành quan sát NST và đột biến NST ở người (Sinh học 

12). Yêu cầu phải làm tiêu bản tạm thời để quan sát.  

Em hãy thiết kế các hoạt động thực hành tương ứng cho HS đảm bảo mục tiêu HS 

phân biệt được bộ nhiễm sắc thể bình thường và đột biến ở người. 

 Bài tập 35 

Khi trình bày báo cáo kết quả nội dung thực hành làm tiêu bản nguyên phân, một 

nhóm HS nhận định tế bào (f) trong hình 2.29 đang ở kì cuối của phân bào nguyên 

phân. Các nhóm khác cho rằng đó là 2 tế bào ở kì trung gian nằm cạnh nhau. 

Theo em, nhận định của nhóm nào đúng? Vì sao?  

Cần hướng dẫn HS nhận diện các giai đoạn của nguyên phân trên tiêu bản hiển 

vi như thế nào? 

Em hãy thực hiện chú thích ở tế bào a;b;c;d;e và f trong hình sau: 
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Hình 2.29: Phân bào nguyên phân ở tế bào rễ hành (400 lần) 

2.6. Tiêu chí đánh giá kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí 

nghiệm Sinh học cấp trung học phổ thông của sinh viên Đại học Sƣ phạm 

2.6.1. Mục đích và thang đánh giá mức chất lượng tổng hợp 

Đánh giá KN là một công đoạn rất cần thiết nhằm xác định thực trạng và sự tiến 

bộ của người học trong quá trình học tập, rèn luyện. Việc đánh giá KN không dừng lại 

ở từng KN đơn lẻ mà còn đánh giá tổng hòa các KN thành phần nhằm đánh giá toàn 

diện năng lực người học. Quá trình quan sát, ghi nhận, đánh giá sự hình thành, phát 

triển KN xử lý tình huống của SV trong dạy học THTN cung cấp cho giảng viên 

thông tin về tình hình học tập, khả năng lĩnh hội của SV. Thông qua đánh giá giảng 

viên biết được mức độ, sự phù hợp của các biện pháp mình sử dụng để rèn luyện KN 

cho SV, qua đó có sự điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

Hiện nay có nhiều mô hình trên thế giới về đánh giá KN, trong đó có thang phát 

triển tư duy của Bloom, mô hình năm giai đoạn hình thành KN của Dreyfus, mô hình 

phát triển năng lực của Singer. Việc đánh giá mức độ thành thạo của KN cũng có 

nhiều thang đo khác nhau như Harrow, Dave, Dreyfus, Stronge [68],[69]. 

Trong đề tài này, chúng tôi lựa chọn sử dụng thang đo của Dreyfus để đánh giá 

KN xử lý tình huống trong dạy học THTN cho SV. 

Bảng 2.6. Thang đo kỹ năng KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Mức độ Mô tả hành vi 

1. Ban đầu 

Có sự hiểu biết chưa đầy đủ, tiếp cận các nhiệm vụ một 

cách cơ học và cần có sự hướng dẫn, giám sát để hoàn 

hành. 

2. Ban đầu ở mức độ 

cao hơn 

Có sự hiểu biết về nhiệm vụ, có xu hướng xem hành động 

là một loạt các bước, có thể hoàn thành những nhiệm vụ 

đơn giản không cần hướng dẫn, giám sát. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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Mức độ Mô tả hành vi 

3. Có KN 

Có hiểu biết tốt về nhiệm vụ, xem xét hành động một phần 

trong bối cảnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ độc lập với một 

tiêu chuẩn được chấp nhận, mặc dù có thể thiếu sự sàng lọc. 

4. Thành thạo 
Có sự hiểu biết sâu sắc, xem xét các hành động một cách 

toàn diện, có thể thường xuyên đạt được tiêu chuẩn cao. 

5. Chuyên gia 

Có sự hiểu biết sâu rộng, giải quyết các vấn đề thông 

thường một cách trực giác, có thể vượt xa các giải thích 

hiện tại, dễ dàng đạt đến sự xuất sắc. 
 

Qua việc tham khảo thang đo của Dreyfus, chúng tôi nhận thấy việc xây dựng 

đường phát triển các KN thành phần với 4 mức độ từ 1 đến 4 là phù hợp với thực tiễn 

rèn luyện của SV. Vì ở mức 5 là mức chuyên gia thì SV khó có thể đạt được trong quá 

trình rèn luyện ở trường đại học. 

2.6.2. Các tiêu chí và thang đánh giá 

Thông qua việc phân tích hệ thống KN xử lý tình huống cần rèn luyện cho SV, 

dựa trên các yêu cầu cần đạt về KN xử lý tình huống trong dạy học THTN. Chúng tôi 

tiến hành xây dựng các bảng tiêu chí đánh giá các KN thành phần. 

Để đánh giá độ thành thạo của 5 KN thành phần (A,B,C,D,E), chúng tôi thiết kế 

mỗi KN tương ứng với 3 mức: mức 1 (SV chưa có thao tác thực hiện KN); mức 2       

(SV thực hiện được thao tác KN nhưng kết quả chưa cao; mức 3 (thực hiện thành thạo 

KN và đạt kết quả cao).  

Bảng 2.7: Bảng tiêu chí đánh giá KN thành tố của KN xử lý tình huống  

trong dạy học THTN Sinh học ở trường THPT 

KN 

thành phần 
Các chỉ báo đạt đƣợc của KN 

Mức 

độ 

A. Phân tích các 

dữ kiện của tình 

huống 

Chưa xác định được mâu thuẫn của tình huống. 

Chưa phân tích được bối cảnh và các yếu tố tạo nên tình 

huống (mục tiêu thí nghiệm; đối tượng; phương pháp và 

phương tiện của bài THTN).  

1 

Xác định được mâu thuẫn của tình huống nhưng chưa 

phân tích đầy đủ bối cảnh và các yếu tố tạo nên tình 

huống (mục tiêu thí nghiệm; đối tượng; phương pháp và 

phương tiện của bài THTN).  

2 
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Xác định được mâu thuẫn của tình huống. 

Phân tích đầy đủ bối cảnh và các yếu tố tạo nên tình 

huống (mục tiêu thí nghiệm; đối tượng; phương pháp và 

phương tiện của bài THTN). 

3 

Xác định mâu thuẫn, phân tích đầy đủ bối cảnh và các 

yếu tố tạo nên tình huống một cách toàn diện, sâu sắc. 
4 

B. Xác định 

mục tiêu cần 

hướng tới khi 

giải quyết tình 

huống 

Chưa xác định được mục tiêu hoặc xác định không chính 

xác mục tiêu của tình huống và mục tiêu của thí nghiệm. 
1 

Xác định đầy đủ mục tiêu của tình huống và mục tiêu của 

thí nghiệm nhưng một số mục tiêu chưa phù hợp với 

trình độ HS; điều kiện cơ sở vật chất ở trường phổ thông. 

2 

Xác định đúng các mục tiêu của tình huống và mục tiêu 

của thí nghiệm.  
3 

Xác định chính xác và toàn diện các mục tiêu của tình 

huống và mục tiêu của thí nghiệm trong các bối cảnh 

khác nhau.  

4 

C. Đề xuất 

phương án giải 

quyết phù hợp 

Không giải quyết được tình huống. 1 

Có phương án giải quyết tình huống nhưng cần sự hướng 

dẫn của giảng viên hoặc đề xuất phương án chưa phù hợp 

với bối cảnh của tình huống hoặc mục tiêu của thí 

nghiệm. Đề xuất được phương án nhưng cần có sự hỗ trợ 

của giảng viên. 

2 

Đề xuất được một hoặc nhiều phương án giải quyết phù 

hợp với các yếu tố trong bối cảnh của tình huống, mục 

tiêu của thí nghiệm. Quyết định được phương án xử lý 

phù hợp. 

3 

Đề xuất được một hoặc nhiều phương án giải quyết phù 

hợp với các yếu tố trong nhiều bối cảnh khác nhau của 

tình huống. Có hiểu biết sâu sắc đối với các phương án 

xử lý khác nhau. 

 

4 

D. Lý giải được 

phương án đã 

Chưa giải thích được phương án giải quyết tình huống 

dựa trên cơ sở khoa học. 
1 
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2.6.3. Thang đo đánh giá tổng hợp kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực 

hành thí nghiệm Sinh học trung học phổ thông 

 Chúng tôi lựa chọn phương pháp chuyên gia để thiết kế thang đo KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN cho SV. Các mức độ đạt được và độ khó của các KN 

thành phần (bảng 2.7) sẽ được ghi nhận và điều chỉnh cho phù hợp sau khi tiến hành 

khảo sát. Sơ đồ đường phát triển KN xử lý tình huống của SV thể hiện ở hình 2.30. 

Bảng 2.8: Thang đo đánh giá KN xử lý tình huống trong dạy học THTN của SV 

Mức độ Biểu hiện của các KN thành phần 

Mức 1: Ban đầu SV đạt mức 1 ở tất cả 5 KN thành phần 

Mức 2: Ban đầu ở 

mức độ cao hơn 

SV cần đạt mức 2 ở các KN thành phần (A, B, C, D); riêng KN 

thành phần (E) có thể ở mức 1 do các điều kiện khách quan về 

thời gian, cơ sở vật chất SV chưa thể thực nghiệm lại phương 

án đã chọn. 

Mức 3: Có KN 

SV cần đạt mức 3 ở các KN thành phần (A, B, C); riêng KN 

thành phần (D) có thể đạt ở mức 2; KN thành phần (E) có thể ở 

mức 1. 

Mức 4: Thành thạo SV cần đạt mức 3 ở các KN thành phần (A, B, C, D); riêng 

chọn Bước đầu giải thích được phương án giải quyết tình 

huống dựa trên cơ sở khoa học nhưng chưa đầy đủ hoặc 

cần có sự hướng dẫn của giảng viên. 

2 

Giải thích được phương án giải quyết tình huống dựa trên 

cơ sở khoa học. 
3 

Có hiểu biết sâu sắc với phương án đã chọn, có lý giải 

thuyết phục đối với mọi người.  
4 

E. Thực 

nghiệm, đánh 

giá phương án 

đã lựa chọn 

Không có khả năng thực hiện lại phương án đã chọn 1 

Thực hiện lại phương án đã chọn nhưng chưa đầy đủ 

hoặc chưa thành công, chưa đánh giá được phương án lựa 

chọn. Thực nghiệm lại và đánh giá thành công phương án 

nhưng cần có sự hướng dẫn của giảng viên. 

2 

Thực nghiệm thành công phương án lựa chọn.  3 

Thực nghiệm thành công, sáng tạo phương án đã lựa 

chọn. 
4 
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KN thành phần (E) có thể ở mức 2 do các điều kiện khách 

quan về thời gian, cơ sở vật chất SV chưa thể thực nghiệm 

lại phương án đã chọn một cách đầy đủ nhất. 

Hình 2.30: Sơ đồ phát triển KN xử lý tình huống cho SV trong 

dạy học THTN Sinh học THPT 
 

Bảng 2.9: Thang đánh giá KN xử lý tình huống khi dạy học THTN 

Các mức độ 

KN 

Phân 

tích các 

dữ kiện 

của tình 

huống 

(A) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hƣớng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống (B) 

Đề xuất 

phƣơng 

án giải 

quyết 

phù hợp 

(C) 

Lý giải 

đƣợc 

phƣơng 

án đã 

chọn (D) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá lại 

phƣơng án 

đã lựa chọn 

(E) 

1. Ban đầu 1 1 1 1 1 

2. Ban đầu ở 

mức độ cao hơn 
2 2 2 2 1 

3. Có KN 3 3 3 2 2 

4. Thành thạo 3 3 3 3 2-3 

 

2.6.4. Phƣơng pháp đánh giá 

- SV thực hiện các bài kiểm tra thông qua bài tập, bài tập tình huống; 

Ban đầu 

(A1,B1,C1,D1,E1) 

Ban đầu ở mức độ cao hơn 

(A2,B2,C2,D2,E1) 

Có KN 

(A3,B3,C3,D2,E1) 

thành thạo 

(A3,B3,C3,D3,E2) 
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- Đánh giá qua giáo án thực tập của SV; 

- Thông qua phiếu quan sát, ghi chép dự giờ bài giảng tập của SV. 

2.6.5. Công cụ đánh giá 

Dựa trên bộ tiêu chí đánh giá KN, chúng tôi thiết kế phiếu đánh giá KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN (bảng 2.5) như sau: 

Bảng 2.10: Phiếu đánh giá KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

Họ và tên SV:…………………………………….     Lớp:……………. 

Kiểm tra lần:………… 

KN Mức 1 Mức 2 Mức 3 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

 Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được 45 tình huống thường 

gặp khi GV tiến hành 15 nội dung giảng dạy THTN Sinh học cấp THPT.  

Đề xuất được cấu trúc của KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

THPT bao gồm các KN thành phần:  

- KN phân tích các dữ kiện của tình huống 

- KN xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống 

- KN đề xuất phương án giải quyết phù hợp 

- KN lý giải được phương án đã chọn 

- KN thực nghiệm, đánh giá phương án đã lựa chọn.  

 Xây dựng quy trình rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học THPT gồm 5 bước: Bước 1. Xác định tình huống và lý thuyết xử lý tình 
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huống trong dạy học THTN Sinh học THPT cho SV; Bước 2. Xử lý tình huống mẫu 

trong dạy học THTN Sinh học; Bước 3. Thực hành xử lý tình huống trong dạy học 

THTN; Bước 4. Báo cáo kết quả thực hành xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học; Bước 5. Đánh giá kết quả xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

của SV, SV hoàn thiện KN. 

 Thiết kế được 35 bài tập (Bài tập và bài tập tình huống) để rèn luyện cho SV các 

KN thành phần và KN tổng hợp xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

THPT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Qua thực nghiệm đánh giá được tính đúng đắn hiệu quả của giả thuyết khoa học 

mà đề tài đặt ra: Nếu xác định được các tình huống có thể xảy ra trong dạy học các 

bài THTN Sinh học cũng như cấu trúc KN xử lý tình huống và quy trình, biện pháp 

rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học các bài THTN Sinh học THPT cho SV thì 

sẽ hình thành được cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học, nâng 

cao chất lượng dạy học bộ môn Sinh học. 

Đánh giá được hiệu quả các quy trình, biện pháp hình thành cho SV KN xử lý 

tình huống trong dạy THTN Sinh học THPT. 
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3.2. Nội dung và phƣơng pháp thực nghiệm 

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm 

- Chọn SV thực nghiệm : Chúng tôi tiến hành thực nghiệm đối với SV năm thứ 3 

và năm 4 ngành Sư phạm Sinh học ở trường Đại học Sài Gòn và trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM với tổng số SV thực nghiệm khảo sát gồm 58 SV và thực nghiệm 

chính thức gồm 177 SV được thể hiện trong bảng 3.1. 

- Thời gian thực nghiệm khảo sát: học kì I năm học 2018 - 2019. Thực 

nghiệm trong học phần Phương pháp dạy học Sinh học THPT 2 (3 tín chỉ). 

- Thời gian thực nghiệm chính thức: Học kì I năm học 2019-2020. Thực 

nghiệm trong học phần Phương pháp dạy học Sinh học THPT 2 (3 tín chỉ) tại trường 

Đại học Sài Gòn; học phần Phương pháp dạy học Sinh học 2 (2 tín chỉ) và học phần Phát 

triển chương trình môn Sinh học (2 tín chỉ) tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 

Bảng 3.1. Đối tượng, thời gian và học phần thực nghiệm 

Đợt thực 

nghiệm 

Đối tƣợng Trƣờng 
Thời gian 

thực 

nghiệm 

Học phần 

thực 

nghiệm 

Giảng 

viên dạy 

thực 

nghiệm 

SV 

năm 

Số 

lượng 
 

Thực nghiệm 

khảo sát 

 

3 58 
ĐH 

Sài Gòn 
09/2018 

PP dạy học 

THPT 2 

Lê Minh 

Đức 

Thực nghiệm 

chính thức 

3 41 

ĐH 

Sài Gòn 

09/2019 

– 1/2020 

PP dạy học 

THPT 2 

Lê Minh 

Đức 

4 58 
09/2019 

– 1/2020 

PP dạy học 

THPT 3 

 

Lê Minh 

Đức 

Thực nghiệm 

chính thức 

3 31 

ĐH Sư 

phạm TP. 

HCM 

 

09/2019 - 

1/2020 

 

PPDH Sinh 

học 2 

Phạm 

Đình Văn 

 

4 

 

47 

 

09/2019 - 

1/2020 

Phát triển 

chương trình 

môn Sinh 

học 

Phạm 

Đình Văn 

 

Để theo dõi sự hình thành và phát triển KN xử lý tình huống khi dạy THTN, chúng 

tôi tiến hành quan sát, ghi chép, đánh giá các KN thành phần ở tất cả SV thực nghiệm. 
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Đồng thời tiến hành nghiên cứu trường hợp thông qua việc theo dõi 9 SV năm 4 (trường 

Đại học Sài Gòn) thuộc 3 nhóm học lực khác nhau thể hiện ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Danh sách SV được chọn để theo dõi sự hình thành và phát triển KN 

TT Mã SV 

Điểm tổng 

kết môn 

Phƣơng 

pháp dạy 

HS học 

Điểm trung 

bình cuối 

năm học – 

ngay trƣớc 

thời điểm 

thực 

nghiệm 

Xếp loại học 

lực 

1 SV 1 - QK 8.1 8.9 Giỏi 

2 SV 2 - VA 8.0 8.32 Giỏi 

3 SV 3 - MD 8.1 8.5 Giỏi 

4 SV 4 - HT 7.0 7.3 Khá 

5 SV 5 - TK 7.0 7.6 Khá 

6 SV 6 – NHT 7.8 7.2 Khá 

7 SV 7 - HL 5.9 6.7 Trung bình 

9 SV 8 - CT 7.1 6.7 Trung bình 

8 SV 9 - TT 6.6 6.2 Trung bình 

 

3.2.2. Bố trí thực nghiệm 

Tổ chức thực nghiệm theo tiêu chí dựa trên phương pháp thí nghiệm tác động để 

theo dõi sự hình thành và phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học THTN. Trước 

thực nghiệm và sau thực nghiệm dùng chung một phiếu đánh giá và một thang đo cụ 

thể: 

- Chúng tôi đánh giá thực trạng KN xử lý tình huống khi dạy THTN của SV 

(trong buổi thực hành SV phải tự bố trí tiến hành các thí nghiệm theo yêu cầu SGK; 

soạn kế hoạch bài dạy; tiến hành thực tập giảng dạy THTN tại lớp). 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm theo tiêu chí, thang đo các mức độ đạt được của 

KN. 

- Đánh giá KN xử lý tình huống trong dạy học THTN thông qua việc chấm bài 

kiểm tra, giáo án, dự giờ tập giảng của SV, sử dụng phiếu đánh giá, phiếu quan sát. 
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3.2.3. Nội dung thực nghiệm 

 Thực tập giảng dạy các bài THTN Sinh học THPT trong học phần Lý luận và 

phương pháp dạy HS học. 

Trước thực nghiệm: Kiểm tra sự hiểu biết của SV về THTN Sinh học, KN xử lý 

tình huống khi dạy THTN, kiến thức về dạy học THTN Sinh học từ đó giảng viên có 

định hướng để bổ sung cho SV những kiến thức này cho SV trước khi rèn KN xử lý 

tình huống khi dạy THTN cho SV. 

Trong thực nghiệm: 

- Tổ chức cho SV nhận thức những tri thức về THTN Sinh học, dạy học THTN, 

tri thức về xử lý tình huống trong dạy học THTN. 

- Tổ chức cho SV tiến hành xử lý tình huống khi thực hiện các bài THTN và khi 

dạy các bài THTN trong chương trình Sinh học THPT. 

- Tổ chức cho SV tiến hành giảng tập một số nội dung THTN Sinh học. 

- Giảng viên đánh giá: 

+ Đánh giá tri thức của SV về THTN, xử lý tình huống trong dạy học THTN. Để 

đánh giá về tri thức của SV chúng tôi thiết kế 3 bài kiểm tra 45 phút trong đó bài số 1 

kiểm tra trước thực nghiệm; bài số 2 và 3 kiểm tra trong thực nghiệm. 

+ Đánh giá KN chuẩn bị, KN thực hiện các nội dung THTN, KN xử lý tình 

huống khi dạy THTN của SV được giảng viên theo dõi, định hướng, điều chỉnh trong 

suốt quá trình thực nghiệm ở từng KN thành phần. Công cụ đánh giá KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học là rubric đánh giá KN, phiếu quan sát và câu 

hỏi, bài tập, bài soạn của SV. 

Sau thực nghiệm: chúng tôi sử dụng bài kiểm tra tổng hợp về tất cả những nội 

dung: tri thức về THTN, KN làm thí nghiệm, KN xử lý tình huống khi dạy THTN. 

3.2.4. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

Bảng 3.3. Thời điểm, phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

STT 

Thời điểm  

đo thực nghiệm  Nội dung đo Công cụ đo 

Kiểm chứng dữ liệu 

Độ tin 

cậy 
Độ giá trị 

1 Trước thực 

nghiệm 

 

 

KN thành phần Phiếu khảo 

sát; Bài kiểm 

tra trước 

thực nghiệm. 

Mỗi bài 

kiểm tra 

được 

giảng viên 

Kiểm 

chứng giá 

trị các câu 

hỏi, phiếu 

KN tổng hợp 
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chấm độc 

lập và lấy 

kết quả 

trung 

bình. 

 

Giảng 

viên quan 

sát, đánh 

giá 

KNcủa 

SV qua 

các dạng 

tình 

huống 

khác 

nhau. 

quan sát, 

rubric 

đánh giá 

bằng 

phương 

pháp 

chuyên 

gia, xin ý 

kiến của 

các giảng 

viên có 

kinh 

nghiệm. 

2 Trong thực 

nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

KN thành phần 

 

Bài kiểm tra 

số 1 

- Phiếu quan 

sát. 

- Phiếu 

rubric đánh 

giá KN. 

KN tổng hợp 

3 Sau thực nghiệm KN thành phần 

 

- Bài kiểm 

tra số 2 

- Phiếu quan 

sát. 

- Phiếu 

rubric đánh 

giá KN. KN tổng hợp   

 

 Việc đánh giá 5 KN thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học THPT được ghi nhận và đánh giá dựa trên bài tập và bảng tiêu chí đánh giá 

mức độ đạt được theo 4 mức độ: mức 1; mức 2; mức 3; mức 4 (bảng 2.7) dựa trên các 

biểu hiện hành vi tương ứng ở mỗi mức độ. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian thực 

nghiệm nên chúng tôi chỉ đánh giá các KN thành phần ở 3 mức độ (Mức 1: Ban đầu; 

Mức 2: Ban đầu ở mức độ cao hơn; Mức 3: có KN). Đối với KN tổng hợp là KN xử lý 

tình huống trong dạy thực hành THTN Sinh học THPT gồm 4 mức độ, được đánh giá 

thông qua sự tổng hợp các KN thành phần theo thang đo đánh giá KN được thể hiện ở 

bảng 2.8 (chương 2). 

 Số liệu thực nghiệm được xử lý với phần mềm thống kê SPSS, kiểm định sự 

chênh lệch về các mức độ đạt được của KN trước, trong và sau khi rèn luyện (tác 

động). Các lần kiểm tra và phép kiểm chứng T-test được bố trí để nhận diện sự khác 

nhau có ý nghĩa thống kê hay không về các giá trị trung bình cộng về mức độ phát 

triển KN của SV qua các bài kiểm tra. 

Bảng 3.4. Bố trí các lần kiểm tra trong thực nghiệm 
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Số SV 

 

Các lần kiểm tra KN xử lý tình huống 

khi dạy THTN 

Phép 

kiểm 

chứng 

 

177 

Lần kiểm 

tra 1 

Lần kiểm 

tra 2 

Lần kiểm 

tra 3 

Lần kiểm 

tra 4 

Lần kiểm 

tra 5 

T-test 

theo cặp 
 

3.3. Kết quả thực nghiệm  

3.3.1. Kết quả thực nghiệm khảo sát 

 Trong quá trình tiến hành thực nghiệm khảo sát, chúng tôi sử dụng câu hỏi và 

bài tập trong 3 lần kiểm tra trước thực nghiệm; trong thực nghiệm và sau thực nghiệm 

nhằm đánh giá mức độ đạt được của SV đối với từng KN thành phần. Nhận định mức 

độ đạt được thông qua phiếu đánh giá. Kết quả khảo sát KN thành phần của KN xử lý 

tình huống khi dạy học THTN của 58 SV được thể hiện ở bảng 3.5 và hình 3.1: 

Bảng 3.5. Kết quả thực nghiệm khảo sát về mức độ các KN thành phần của  

KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT 

Tiêu chí 
Mức 

độ 

Kết quả đạt đƣợc 

Đầu TN Giữa TN 

 

Cuối TN 

  

SL % SL % SL % 

1. Phân tích các dữ kiện 

của tình huống 

1 49 84,5 40 69,0 10 17 

2 7 12,1 13 22,4 38 66 

3 2 3,4 5 8,6 10 17 

2. Xác định mục tiêu cần 

hướng tới khi giải quyết 

tình huống 

1 45 77,6 30 51,7 8 14 

2 9 15,5 21 36,2 31 53 

3 4 6,9 7 12,1 19 33 

3. Đề xuất phương án giải 

quyết phù hợp 

1 54 93,1 19 32,8 4 7 

2 3 5,2 31 53,4 35 60 

3 1 1,7 8 13,8 19 33 

4. Lý giải được phương 

án đã chọn 

1 57 98,3 23 39,7 8 20 

2 1 1,7 29 50,0 38 93 

3 0 0,0 6 10,3 12 29 

5. Thực nghiệm, đánh giá 

lại phương án đã lựa chọn 

1 58 100,0 54 93,1 50 86 

2 0 0,0 4 6,9 8 20 

3 0 0,0 0 0,0 0 0 
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Hình 3.1: Biểu đồ sự hình thành và phát triển KN xử lý tình huống  

trong dạy học THTN Sinh học 
 

 Kết quả thực nghiệm khảo sát thể hiện ở bảng 3.5 và biểu đồ hình 3.1 có thể 

nhận thấy các KN thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học THTN có sự 

phát triển ở các KN thành phần từ 1 đến 4 ở giai đoạn giữa và cuối thực nghiệm khảo 

sát, KN thành phần 5 chỉ tăng lên ở mức 1 và mức 2. Ở KN thành phần 3 (đề xuất 

phương án giải quyết phù hợp) ở mức 3 giai đoạn đầu chỉ có 9,8% SV đã tăng lên 

13,8% ở giai đoạn giữa thực nghiệm và 29,3% ở giai đoạn cuối thực nghiệm. Tuy 

nhiên, các KN thành phần có sự phát triển không đồng đều, các KN 1, KN 2, KN 3 

tăng đều, KN 4 và 5 mức độ hình thành và phát triển còn chậm. Chúng tôi nhận thấy 

KN lý giải và thực nghiệm lại phương án đã chọn cần SV chuẩn bị và đầu tư trong 

thời gian dài để thực nghiệm và đánh giá tính hiệu quả của các phương án đã đề xuất. 

Vì vậy, chúng tôi đã tận dụng tối đa các giờ còn trống của phòng thí nghiệm để SV có 

thêm thời gian tiến hành thực nghiệm. Thông qua kết quả thực nghiệm khảo sát, 

chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh quy trình rèn luyện KN cho SV cũng như các bài tập 

vận dụng trong quá trình rèn luyện KN cho SV. Sau phân tích và đánh giá thực 

nghiệm khảo sát, chúng tôi tiến hành thực nghiệm chính thức, bố trí 5 lần kiểm tra 

(trước thực nghiệm – 1 lần, trong thực nghiệm – 3 lần, sau thực nghiệm – 1 lần) trong 

quá trình thực nghiệm chính thức để theo dõi cụ thể sự hình thành và phát triển KN 

của SV. 
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3.3.2. Kết quả thực nghiệm chính thức 

3.3.2.1. Đánh giá sự phát triển của KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí 

nghiệm Sinh học Trung học phổ thông 

 KN xử lý tình huống khi dạy THTN được quan sát, ghi nhận và đánh giá đối với 

177 SV. Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để kiểm chứng 

kết quả bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên 9 SV thuộc 3 nhóm trình độ năng lực học tập 

là giỏi, khá, trung bình. Theo dõi dự hình thành và phát triển KN; sự chuyển biến về 

tinh thần, thái độ học tập của SV. Kết quả đánh giá cho thấy mức độ của KN xử lý 

tình huống của SV khi dạy THTN Sinh học tăng lên rõ rệt sau quá trình rèn luyện.  

Bảng 3.6. Kết quả các lần kiểm tra KN xử lý tình huống trong 

 dạy học THTN Sinh học THPT 

Lần kiểm 

tra 

Số 

SV 

MĐ 1 MĐ 2 MĐ 3 MĐ 4 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 177 152 85.9 24 13.6 1 0.6 0 0.0 

2 177 97 54.8 50 28.2 24 13.6 6 3.4 

3 177 38 21.5 74 41.8 55 31.1 10 5.6 

4 177 19 10.7 25 14.1 115 65.0 18 10.2 

5 177 0 0.0 26 14.7 127 71.8 24 13.6 
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Hình 3.2: Kết quả hình thành và phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học qua các lần kiểm tra 
 

 Kết quả 5 lần kiểm tra được thống kê thông qua bảng 3.6 và hình 3.2, cho thấy ở 

lần kiểm tra đầu tiên trước thực nghiệm số lượng SV đạt ở mức độ 1 có 85,9%, nhiều 

SV không đạt ở mức độ 2 và 3. Hầu hết SV chưa phân tích được mâu thuẫn của tình 

huống; còn lúng túng trong việc đề xuất các phương án xử lý; chưa giải thích đầy đủ 

cơ sở khoa học của các phương án xử lý. Thông qua quá trình rèn luyện trong học 

phần phương pháp giảng dạy, KN của SV có sự chuyển biến theo xu hướng tăng ở các 

lần kiểm tra 2, 3, 4 và 5. Kết quả ở lần kiểm tra cuối cùng cho thấy không có SV nào ở 

mức độ 1; 14,7% ở mức độ 2; 71,8% ở mức độ 3 và 13,6% ở mức độ 4. Thông qua 

quan sát và ghi nhận, chúng tôi nhận thấy tinh thần tự học tự nghiên cứu của SV tăng 

lên rõ rệt; SV cảm thấy tự tin hơn khi tiến hành các thí nghiệm và khi tổ chức giảng 

dạy THTN cho HS. Kết quả thực nghiệm được phân tích, thống kê bằng phần mềm 

SPSS để tính toán các tham số trung bình cộng, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, so 

sánh sự khác biệt giữa các giá trị trung bình để thấy rõ hơn sự khác biệt qua các lần 

kiểm tra. Kết quả phân tích số liệu thực nghiệm được thể hiện ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Kết quả mức độ đạt được về KN xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Tham số thống kê 
Kiểm tra 

lần 1 

Kiểm tra 

lần 2 

Kiểm tra 

lần 3 

Kiểm tra 

lần 4 

Kiểm tra 

lần 5 

Số lượng mẫu 177 177 177 177 177 

Trung bình cộng 1,15 1,66 2,21 2,75 2,99 

Trung vị 1 1 2 3 3 

Mode 1 1 2 3 3 

Độ lệch chuẩn 0,371 0,839 0,844 0,782 0,533 

Phương sai 0,137 0,704 0,712 0,611 0,284 

Khoảng biến thiên 2 3 3 3 2 

Giá trị nhỏ nhất 1 1 1 1 1 

Giá trị lớn nhất 3 4 4 4 4 

Tổng các giá trị 203 293 391 486 529 

 

 Thông qua phân tích kết quả thực nghiệm ở bảng 3.7, có thể thấy giá trị trung 

bình cộng mức độ đạt được của KN lần lượt tăng dần qua các lần kiểm tra cụ thể như 

sau: 1,15; 1,66; 2,21; 2,75; 2,99. Kết quả bước đầu cho thấy sự phát triển KN xử lý 



101 

 

 

tình huống trong dạy học THTN của SV. Độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên nằm 

trong khoảng tin cậy qua các bài kiểm tra.  

 Nhằm so sánh sự khác biệt kết quả trong các lần kiểm tra có ý nghĩa về mặt 

thống kê hay không, đề tài sử dụng phép kiểm chứng T-test theo cặp (compare 

mean/Paired Sample T-test) ở phần mềm SPSS để xác định sự khác biệt giữa các giá 

trị trung bình trong 5 lần kiểm tra.  

- Giả thuyết H0: không có sự khác biệt giữa các lần kiểm tra KN xử lý tình 

huống khi dạy học THTN. 

- Giả thuyết H1: có sự khác biệt giữa các lần kiểm tra KN xử lý tình huống khi 

dạy học THTN. 

Kết quả kiểm định được thể hiện ở bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Kết quả kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình của các lần kiểm tra 

 

 
t df 

Sig.(2-

tailed) 

Trung 

bình 

cộng 

Độ lệch 

chuẩn 

Khoảng tin cậy 95% 

   Thấp hơn Cao hơn 

KT1 – KT2 0,508 0,604 0,598 0,419 11,179 176 0,000 

KT2 – KT3 0,554 0,499 0,628 0,480 14,776 176 0,000 

KT3 – KT4 0,537 0,500 0,611 0,463 14,279 176 0,000 

KT4 – KT5 0,243 0,430 0,307 0,179 7,515 176 0,000 

 

Kết quả phép kiểm chứng T-test trong bảng 3.8 thể hiện sự sai khác về trung bình 

cộng mức độ KN đạt được của SV qua các lần kiểm tra có ý nghĩa thống kê. Giá trị trung 

bình cộng lần lượt là 0,508; 0,554; 0,537; 0,243 với các giá trị p (Sig.(2-tailed)) đều 

nhỏ hơn 0,05. Như vậy có thể bác bỏ giả thiết H0, chấp nhận H1 tức là sự khác biệt về 

trung bình cộng mức độ KN đạt được của SV qua các lần kiểm tra có ý nghĩa thống kê 

với độ tin cậy 95%. Kết quả kiểm định cho thấy sự phát triển về KN xử lý tình huống 

khi dạy THTN của SV là do tác động của yếu tố thực nghiệm chứ không phải do ngẫu 

nhiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của các biện pháp; quy trình rèn luyện 

cho SV KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT.  
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3.3.2.2. Đánh giá sự phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm 

của 9 SV đại diện cho 3 nhóm có năng lực nhận thức khác nhau 

 Bên cạnh việc đánh giá đối với 177 SV trong đợt thực nghiệm chính thức. 

Chúng tôi tiến hành quan sát, ghi nhận sự hình thành và phát triển KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học THPT thông qua nghiên cứu trường hợp đối với 

9 SV thuộc 3 nhóm học lực khác nhau. Kết quả cụ thể như sau: 

 SV 1 – QK 

Bảng 3.9. Biểu hiện các KN của SV QK 

Thời điểm theo dõi 

Phân tích 

các dữ 

kiện của 

tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết phù 

hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá 

lại phương 

án đã lựa 

chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 2 2 1 2 

KT 2 (trong TN) 3 3 2 2 1 2 

KT 3 (Trong TN) 3 3 3 2 2 3 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 3 2 4 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 3 3 4 

 

 

Hình 3.3: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học  

THTN Sinh học của SV QK 
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 Kết quả rèn luyện KN trong quá trình thực nghiệm của SV QK được thể hiện ở 

bảng 3.9 và biểu đồ hình 3.3. Trước thực nghiệm KN của SV này chỉ đạt ở mức 2, SV 

còn lúng túng trong việc phân tích tình huống cũng như việc đề xuất phương án giải 

quyết. Trong quá trình thực nghiệm, đến lần kiểm tra 3. Sau quá trình thực nghiệm, có 

thể nhận định em QK đã bước đầu thành thạo đối với KN xử lý tình huống khi dạy 

THTN Sinh họcTHPT. SV cũng tự tin hơn khi giảng dạy các nội dung THTN trong 

chương trình Sinh học THPT, chủ động hơn khi làm việc nhóm. 

 SV 2 – VA 

Bảng 3.10. Biểu hiện các KN của SV VA 

Thời điểm theo dõi 

Phân tích 

các dữ 

kiện của 

tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương án 

giải quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương án 

đã chọn 

(KN4) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án 

đã lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 3 3 2 2 1 2 

KT 3 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 2 2 3 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 3 2 4 

 

Hình 3.4: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học  

THTN Sinh học của SV VA 
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 Đối với SV VA, trước thực nghiệm KN của SV chỉ đạt ở mức độ 1 và 2. Trong 

quá trình học tập, các KN thành phần có sự gia tăng đồng đều, riêng KN thực nghiệm 

đánh giá lại phương án đã chọn đã được hình thành và ổn định ở mức 2 trong lần kiểm tra 

4 và 5. Kết quả tổng hợp quá trình rèn luyện ở bảng 3.10 và hình 3.4 cho thấy KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN bước đầu được hình thành và giữ ổn định qua các lần 

kiểm tra trong quá trình thực nghiệm (Đạt mức độ 4). Kết quả đánh giá về thái độ, SV 

VA đã tự tin hơn và có khả năng phân tích sâu các tình huống, chủ động hơn trong việc 

lập kế hoạch dạy học THTN. 

 SV 3 – MD 

Bảng 3.11. Biểu hiện các KN của SV MD 

Thời điểm 

 theo dõi 

Phân tích 

các dữ 

kiện của 

tình huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương án 

giải quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương án 

đã chọn 

(KN4) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án 

đã lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 3 (Trong TN) 3 3 3 3 2 4 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 3 2 4 

 

Hình 3.5: Biểu đồ phát triển KN xử lí tình huống trong dạy học 

THTN Sinh học của SV MD 
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  Đối với quá trình học tập của SVMD, các KN thành phần của trước thực nghiệm ở 

mức 1 và mức 2. Qua rèn luyện các KN thành phần có sự gia tăng nhưng không ổn 

định, cần theo dõi và bồi dưỡng thêm cho SV ở các KN 4 và 5. Kết quả tổng hợp quá 

trình rèn luyện ở bảng 3.11 và hình 3.5 cho thấy KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN của SV này bước đầu được hình thành qua các lần kiểm tra. Trong quá trình học 

tập, chúng tôi nhận thấy SV có thái độ tích cực hơn trong hoạt động nhóm; mạnh dạn đưa 

ra quan điểm cá nhân và tự tin hơn trong việc tranh luận bảo vệ ý kiến của mình. 

 SV 4 – HT 

Bảng 3.12. Biểu hiện các KN của SV HT 

Thời điểm theo dõi 

Phân tích 

các dữ 

kiện của 

tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết phù 

hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá 

lại phương 

án đã lựa 

chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 3 (Trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 3 1 3 

 

 

Hình 3.6: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong dạy học  

THTN Sinh học của SV HT 
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Kết quả ở bảng 3.12 và hình 3.6 thể hiện sự hình thành và phát triển KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN của SVHT tăng từ mức 1 lên mức 3. Các KN thành 

phần có sự hình thành và phát triển ổn định trong quá trình thực nghiệm, riêng KN 

thành phần 5 vẫn ở mức 1, chúng tôi đề xuất cần tăng cường rèn luyện thêm. Qua 

quan sát và ghi nhận, chúng tôi nhận thấy SV tự tin hơn trong việc xử lý tình huống 

tiến hành thí nghiệm. 

 SV 5 – TK 

Bảng 3.13. Biểu hiện các KN của SV TK 

Thời điểm theo 

dõi 

Phân tích 

các dữ 

kiện của 

tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương án 

giải quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương án 

đã chọn 

(KN4) 

Thực 

nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án 

đã lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 3 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 3 2 4 

 

 

Hình 3.7: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học của SV TK 
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 Trước thực nghiệm KN của SV này chỉ đạt ở mức 1 và mức 2. Trong quá trình 

rèn luyện, các KN thành phần có sự gia tăng đồng đều và ổn định qua các lần kiểm tra, 

KN thành phần 5 tăng từ mức 1 lên mức 2 ở cuối giai đoạn thực nghiệm. Kết quả tổng 

hợp quá trình rèn luyện ở bảng 3.13 và hình 3.7 cho thấy KN xử lý tình huống trong dạy 

học THTN bước đầu được hình thành và giữ ổn định. SV đạt cấp độ 4 về KN xử lý tình 

huống sau quá trình thực nghiệm.  

 SV 6 – NHT 

Bảng 3.14. Biểu hiện các KN của SV NHT 

Thời điểm theo dõi 

Phân 

tích các 

dữ kiện 

của 

tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án đã 

lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 2 1 1 2 

KT 2 (trong TN) 1 2 1 1 1 1 

KT 3 (Trong TN) 2 3 2 2 1 2 

KT 4 (Trong TN) 3 3 3 2 1 3 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 2 1 3 

 

 

Hình 3.8: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học của SV NHT 

2 2 

3 3 3 

2 

1 

2 

3 3 

1 1 

2 2 2 

1 1 1 1 1 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Lần KT 1  Lần KT 2  Lần KT 3  Lần KT 4  Lần KT 5  

KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5



108 

 

 

 

 Kết quả rèn luyện KN của SVNHT được thể hiện ở bảng 3.14 và hình 3.8. Các 

KN thành phần hầu hết chỉ đạt ở mức 1 trước thực nghiệm, trong quá trình rèn luyện, 

các KN này có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Sau thực nghiệm các KN thành 

phần 1;2 và 3 đều đạt mức 3, SV đạt cấp độ 3 về KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN Sinh học THPT. Riêng KN thành phần 1 và 3 đạt mức 2 trước thực nghiệm nhưng 

chỉ đạt mức 1 trong lần kiểm tra đầu tiên.  

 SV 7 – HL 

Bảng 3.15. Biểu hiện các KN của SV HL 

Thời điểm theo dõi 

Phân 

tích các 

dữ kiện 

của tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án đã 

lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 1 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 3 (Trong TN) 2 2 2 2 1 2 

KT 4 (Trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 2 2 3 

 

 

Hình 3.9: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học của SV HL 
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 Đối với SVHL, các KN thành phần đều có sự tiến bộ theo thời gian, KN xử lý 

tình huống khi dạy học THTN trước thực nghiệm chỉ đạt ở mức 1, KN này đã được 

hình thành và phát triển đến mức 3 sau khi kết thúc thực nghiệm. Sau quá trình thực 

nghiệm, chúng tôi nhận thấy cần thiết kế thêm các bài tập, bài tập tình huống giúp 

phát triển KN 4 và 5 cho SVHL. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy SV HL có sự chủ 

động hơn trong học tập, biết giúp đỡ và cộng tác với các bạn khác trong nhóm, tự tin 

hơn trong việc tranh luận tìm phương án xử lý tình huống trong dạy học THTN. 

 SV 8 – CT 

Bảng 3.16. Biểu hiện các KN của SV CT 

Thời điểm theo dõi 

Phân 

tích các 

dữ kiện 

của tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án đã 

lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 2 2 2 2 1 1 

KT 3 (Trong TN) 3 3 2 2 1 2 

KT 4 (Trong TN) 3 2 2 2 1 2 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 2 2 3 

 

Hình 3.10: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống  

trong dạy học THTN Sinh học của SV CT 
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 Trước thực nghiệm, KN xử lý tình huống trong dạy học THTN của SV CT chỉ 

đạt ở mức 1. Qua quá trình rèn luyện, các KN thành phần có sự phát triển, KN 3 và 4 

đều đạt mức 2 sau thực nghiệm. Về thái độ học tập, SV CT đã chủ động hơn trong quá 

trình tự học, hào hứng tiếp nhận các nhiệm vụ học tập. 

 SV 9 – TT 

Bảng 3.17. Biểu hiện các KN của SV TT 

Thời điểm theo dõi 

Phân 

tích các 

dữ kiện 

của tình 

huống 

(KN1) 

Xác định 

mục tiêu 

cần hướng 

tới khi giải 

quyết tình 

huống 

(KN2) 

Đề xuất 

phương 

án giải 

quyết 

phù hợp 

(KN3) 

Lý giải 

được 

phương 

án đã 

chọn 

(KN4) 

Thực nghiệm, 

đánh giá lại 

phương án đã 

lựa chọn 

(KN5) 

Cấp độ 

đạt được về 

KN xử lý 

tình huống 

khi dạy 

THTN 

KT 1 (trước TN) 1 2 1 1 1 1 

KT 2 (trong TN) 2 2 1 1 1 1 

KT 3 (Trong TN) 2 2 2 1 1 1 

KT 4 (Trong TN) 2 3 2 2 1 2 

KT 5 (sau TN) 3 3 3 2 1 3 

 

 

Hình 3.11: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học của SV TT 

 Kết quả rèn luyện KN của SVTT được thể hiện qua bảng 3.17 và hình 3.11. Sự 

hình thành và phát triển KN xử lý tình huống qua các lần kiểm tra chậm hơn các SV 
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khác, trong các lần kiểm tra 1; 2 và 3 SV này chỉ đạt KN ở mức 1. Qua lần kiểm tra 4 

và 5 mới tăng lên mức 2 và 3. Chúng tôi nhận thấy cần theo dõi và hỗ trợ hơn nữa đối 

với SV TT trong quá trình thực tập giảng dạy THTN. Kết quả các lần kiểm tra sự hình 

thành và phát triển KN của 9 SV được thể hiện ở bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Kết quả hình thành và phát triển KN của 9 SV 

STT 
Kí hiệu SV phân tích 

thực nghiệm 

Lần KT 

1 

Lần KT 

2 

Lần 

KT 3 

Lần 

KT 4 

Lần 

KT 5 

1 SV 1 2 2 3 4 4 

2 SV 2 1 2 3 3 4 

3 SV 3 1 2 4 3 4 

4 SV 4 1 2 2 3 3 

5 SV 5 1 2 3 3 4 

6 SV 6 2 1 2 3 3 

7 SV 7 1 1 2 2 3 

8 SV 8 1 1 2 2 3 

9 SV 9 1 1 1 2 3 

 

 

 

Hình 3.12: Biểu đồ phát triển KN xử lý tình huống trong  

dạy học THTN Sinh học của 9 SV  
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học THTN ở mức cao nhất là mức 4. Tuy nhiên SV 3 giỏi nhất trong số 3 SV này vì 

mức khởi điểm tuy chỉ đạt mức 1 đã phát triển lên mức 4 ở lần kiểm tra 3 và duy trì sự 

thành thạo của KN ở các lần kiểm tra sau. SV 1 và SV 2 có sự phát triển KN như nhau 

mặc dù có sự khác nhau về mức độ đạt được của KN trước thời điểm thực nghiệm. Ba 

SV ở nhóm học lực trung bình là SV 7, SV 8, SV 9 có xuất phát điểm đều ở mức 1 

nhưng sự phát triển KN có sự khác nhau. SV 9 có sự phát triển KN tương đối chậm, qua 

3 lần kiểm tra đều ở mức 1, lần kiểm tra 4 đạt mức 2 và lần kiểm tra 5 đã đạt được mức 3. 

Các SV có học lực khá, giỏi đều có sự tiến bộ rõ nét trong KN xử lý tình huống khi dạy 

học THTN Sinh học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành gồm 2 giai đoạn: Thực nghiệm khảo sát làm 

cơ sở cho việc điều chỉnh, hoàn thiện quy trình rèn luyện và các công cụ rèn luyện KN 

đã được đề xuất trước đó và thực nghiệm chính thức trên 177 SV năm 3 và năm 4 

thuộc trường Đại học Sài Gòn và trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 

Quá trình hình thành và phát triển các KN thành phần gồm: Phân tích các dữ kiện 

của tình huống; Xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống; Đề xuất 

phương án giải quyết phù hợp; Lý giải được phương án đã chọn; Thực nghiệm, đánh 

giá lại phương án đã lựa chọn và rèn luyện phối hợp các KN nhằm phát triển KN xử lý 

tình huống trong dạy học THTN được quan sát, ghi nhận và phân tích dựa trên bộ tiêu 

chí qua 5 lần kiểm tra trong suốt quá trình thực nghiệm chính thức.  

Kết quả thực nghiệm được tiến hành phân tích ở tất cả 177 SV về mức độ hình 

thành và sự thành thạo về mặt KN. Đồng thời, chúng tôi tiến hành theo dõi sự phát 

triển KN của 9 SV thuộc 3 nhóm học lực khác nhau, bước đầu nhận định được một số 

điểm khác biệt về sự phát triển KN của các SV này. 

Kết quả thống kê định lượng và định tính cho thấy: KN xử lý tình huống hầu hết 

được phát triển từ mức 1 trước thực nghiệm lên mức 3 hoặc mức 4 sau thực nghiệm. 
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Sau khi vận dụng các biện pháp và quy trình rèn luyện KN, số lượng SV đạt mức độ 3 

và 4 tăng lên rõ rệt. Bước đầu cho thấy hiệu quả của quy trình rèn luyện KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN cho SV. Ngoài ra, trong quá trình thực nghiệm qua quan 

sát chúng tôi nhận thấy được sự hào hứng, tinh thần tự học, tự nghiên cứu của SV có 

chuyển biến tích cực. Quá trình phỏng vấn cũng thể hiện được đa số SV rất tự tin dạy 

học các tiết THTN Sinh học.  

Như vậy, việc rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học THTN bằng quy trình 

và các bài tập đã đề xuất mang tính khả thi, góp phần rèn luyện được cho SV KN 

THTN, kích thích sự say mê, khám phá, tự tin hơn trong quá trình dạy học. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả về mặt lý 

luận và thực tiễn như sau: 

1.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hành, THTN, dạy học THTN, năng lực 

thực hành Sinh học cũng như về tình huống, tình huống dạy học và KN xử lý tình 

huống dạy học. 

1.2. Trên cơ sở phân tích thực trạng về những khó khăn GV thường gặp phải trong 

quá trình dạy học THTN Sinh học, kết hợp với nghiên cứu nội dung các bài THTN 

trong chương trình Sinh học cấp THPT và các tài liệu về dạy học THTN Sinh học, 

chúng tôi đã xác định được 45 tình huống trong dạy học THTN Sinh học cấp THPT. 

Các tình huống này được chúng tôi hệ thống hóa thành các nhóm như: Nhóm tình 

huống liên quan đến an toàn phòng thí nghiệm, sử dụng thiết bị hóa chất thí nghiệm; 

Nhóm tình huống khi GV thiết kế và tiến hành thí nghiệm; Nhóm tình huống khi GV 

dạy học THTN; Nhóm tình huống khi GV tiến hành cải tiến thí nghiệm. 

1.3. Đã xác định được cấu trúc của KN xử lý tình huống trong dạy học THTN bao 

gồm các KN thành phần: KN phân tích các dữ kiện của tình huống; KN xác định mục 

tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống; KN đề xuất phương án giải quyết phù 

hợp; KN lý giải được phương án đã chọn; KN thực nghiệm, đánh giá lại phương án đã 

lựa chọn. Sự phối hợp nhuần nhuyễn có tính kế thừa của các KN thành phần kể trên sẽ 

giúp GV chủ động, sáng tạo xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh trong quá trình 

dạy học THTN môn Sinh học cấp THPT. 

1.4. Đã đề xuất được quy trình rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN Sinh học THPT gồm 5 bước: Bước 1. Xác định tình huống và lý thuyết xử lý 

tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT cho SV; Bước 2. Xử lý tình huống 

mẫu trong dạy học THTN Sinh học; Bước 3. Thực hành xử lý tình huống trong dạy 

học THTN; Bước 4. Báo cáo kết quả thực hành xử lý tình huống trong dạy học THTN 

Sinh học; Bước 5. Đánh giá kết quả xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

của SV, SV hoàn thiện KN. 

1.5. Đã xây dựng được 35 bài tập để rèn luyện cho SV KN xử lý tình huống trong 

dạy học THTN Sinh học THPT và được phân loại theo các KN thành phần đã được 

xác định trong cấu trúc của KN. 
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1.6. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu xây dựng được tiêu chí đánh giá; thang đo; 

đường phát triển KN xử lý tình huống cho SV trong dạy học THTN Sinh học cấp 

THPT. 

1.7. Kết quả thực nghiệm, bước đầu cho thấy SV không những được rèn luyện 

từng KN thành phần mà còn rèn luyện được KN tổng hợp xử lý tình huống trong dạy 

học THTN Sinh học cấp THPT. Khẳng định được đúng đắn của giả thuyết khoa học 

đã được đề xuất. 

2. Kiến nghị 

2.1. Cần thực nghiệm sư phạm trong một thời gian dài, ở cả các học phần cơ bản 

và các học phần phương pháp dạy học để SV có thể đạt KN ở các mức độ cao hơn. 

2.2. Việc rèn luyện KN này ở SV cần được thực hiện ngay ở các tiết thực hành của 

các học phần cơ bản và các học phần phương pháp dạy học. 

2.3. Việc đạt được KN xử lý tình huống trong dạy học THTN ở mức cao phụ thuộc 

nhiều vào cơ sở vật chất và trang thiết bị của các phòng thực hành. Vì vậy, cần có sự 

đầu tư ở mức cần thiết và sắp xếp bảo quản thiết bị phòng thực hành thật tốt. 

2.4. KN xử lý tình huống trong dạy học THTN vừa thuộc KN tư duy vừa thuộc 

KN hành động. Tuy nhiên luận án chúng tôi mới chỉ áp dụng thang đánh giá thuộc KN 

hành động. Cần có sự nghiên cứu thêm để lựa chọn thang đánh giá cho phù hợp hơn. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Hệ thống tình huống trong giảng dạy THTN Sinh học Trung học 

phổ thông 

1. Tình huống an toàn phòng thí nghiệm, bảo quản, sử dụng thiết bị và hóa chất thí 

nghiệm 

 Tình huống 17: 

Trường hợp bị thương ở da do các vật sắc nhọn gây chảy máu. 

- Biện pháp xử lý: 

Khi bị đứt tay chảy máu nhẹ, dùng bông thấm máu rồi dùng bông bôi thuốc sát 

trùng (cồn 90
0
, cồn iod, oxy già, thuốc đỏ...) sau đó băng lại. 

Nếu vết thương làm rách động mạch, máu bị phun ra mạnh, phải gọi ngay cán 

bộ y tế đến buộc garô. Trong khi chờ đợi, dùng dây cao su hay khăn mặt nhỏ buộc 

chặt ngay phí trên vết thương. Cần giữ vết thương khỏi nhiễm trùng bằng cách đắp 

bông sạch lên vết thương rồi băng kín. 

 Tình huống 18: 

Sau khi sử dụng dầu soi kính để soi ở vật ở vật kính 100X, GV và HS vô ý 

làm dính dầu soi lên vật kính 40X làm cho vật kính này bị mờ, không quan sát 

được. 

- Biện pháp xử lý: Sau khi nhìn rõ vật ở vật kính 40X, quay nhẹ mâm kính và 

nhỏ 1 giọt dầu soi lên vùng đang quan sát trên tiêu bản hiển vi (nhỏ phía trên 

lamen); chuyển sang vật kính 100X để quan sát; khi cần tìm vùng mẫu khác đẹp 

hơn trên tiêu bản, cần chuyển từ vật kính 100X sang vật kính 10X, nếu thấy mẫu 

đẹp chúng ta chuyển tiếp sang vật kính 100X để quan sát, lưu ý trong công đoạn 

này không được chuyển từ vật kính 100X sang 40X vì lúc này vật kính 40X bị dính 

dầu sẽ rất mờ. Sau khi sử dụng dầu soi, cần dùng giấy lau kính chuyên dụng chùi 

nhẹ để làm sạch phần dầu soi còn thừa trên vật kính 100X. Nếu vật kính 40X dính 

dầu cần dùng xylene để lau sạch. 

 Tình huống 19: 

Đối với nội dung THTN cần quan sát mẫu trên kính hiển vi, mỗi nhóm gồm 4-6 

HS thường dùng chung một kính hiển vi do phòng thí nghiệm không đủ kính hiển 

vi, vì vậy việc tất cả HS trong nhóm không thể tự tay thực hiện và quan sát hiện 

tượng trên tiêu bản, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tiết thực hành.  
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- Biện pháp xử lý: Sử dụng kẹp điện thoại gắn trên kính hiển vi giúp cho việc 

quan sát, phân tích hình ảnh trong kính hiển vi trở nên dễ dàng, hiệu quả. Các hình 

ảnh đẹp có thể được chụp, quay video là lưu lại thuận tiện cho việc lưu trữ, giảng 

dạy các nội dung trong các tiết học khác (hình 4.1) . 

Hình 4.1: GV và HS phân tích hình ảnh tiêu bản 

với kẹp gắn điện thoại 

 Tình huống 20:  

GV gặp khó khăn trong việc pha dung dịch HCl 1N hoặc HCl 1,5N. 

- Biện pháp xử lý:  

Hướng dẫn cách pha dung dịch có nồng độ đương lượng gram 1N, dung dịch 

nguyên chuẩn 1N chứa một đương lượng gram chất tan trong 1 lít. 

Đương lượng gram được định nghĩa theo mỗi trường hợp riêng biệt từ phương 

trình phản ứng dùng trong lúc định phân. 

Trong sự định phân acid hay baz: 

- Đương lượng gram của một chất acid là khối lượng chất đó có thể cho ra 

trong phản ứng 1 ion gram H
+
. 

- Đương lượng gram của một chất baz là khối lượng chất đó có thể cho ra trong 

phản ứng 1 ion gram OH
-
. 

Ví dụ:  

a. H
+
Cl

- 
+ Na

+ 
OH

-  
 Na

+
 Cl

- 
+ H20 

1 phân tử gram HCl =  1 phân tử gram H
+ 

Vậy 1 đương lượng gram HCl = 1 phân tử gram HCl 

b. 2H
+
SO

4- 
+ 2(Na

+
OH

-
)  2Na

+
SO4

-
 + 2 H20 

1 phân tử gram H2SO4 cho ra 2 ion gram H
+
. Vậy 1 đương lượng gram H2SO4 = 1/2 

phân tử gram H2SO4.
 
Một dung dịch nguyên chuẩn H2SO4 chứa 98g/2 = 49g H2SO4 

trong 1 lít. Như vậy, một dung dịch nguyên chuẩn 1N chứa 36,5 g HCl trong 1 lít. 

Pha dung dịch HCl 1N từ dung dịch HCl 38% trong chai công nghiệp (hiện có bán 

trên thị trường) như sau:
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 CN = (m.z)/ M  (lít) 

 1 = (m.z)/M => m = 36,5 x 1 = 36,5g HCl 

 dHCl = m/V => V = 36,5/ 1,18 ≈ 30,93 (ml)  

 Ta có dung dịch HCl 38% , vậy ta lấy (30,93x 100)/ 38 ≈  81,4 ml HCl. 

Muốn pha 1 lít HCl 1N, dùng pipette lấy 81,4ml HCl 38% cho từ từ vào bình 

định mức có chứa sẵn 500ml nước cất  thêm từ từ nước cất cho đủ 1 lít. Bảo quản 

trong lọ thủy tinh ở nhiệt độ phòng. 

2. Tình huống khi giáo viên thiết kế và tiến hành thí nghiệm 

 Tình huống 21: 

GV và HS gặp khó khăn trong việc tìm mẫu lá thài lài tía hoặc chưa tìm được 

các loại lá tương ứng để thực hiện thí nghiệm. 

- Nguyên nhân: Ở một số địa phương không có sẵn hoặc ít gặp loại lá này. 

- Xử lý tình huống: 

Sử dụng một số loại lá tế bào chất có màu như củ hành tím, lá lẻ bạn. Đặc biệt 

mẫu hành tím rất phổ biến tại các địa phương. 

Ngoài ra, GV có thể tổ chức cho HS làm thí nghiệm về áp suất thẩm thấu ở 

một số loài vi tảo đơn bào (diatom, tảo lục …) trong môi trường có độ mặn khác 

nhau. Đặt các tế bào vi tảo vào các dung dịch có độ mặn khác nhau, quan sát ảnh 

hưởng của sự thẩm thấu, tế bào bị vỡ màng sinh chất, nội chất tràn ra khỏi tế bào 

sống (hình 4.2). Thực hiện quan sát định tính, tính phần trăm số tế bào bị vỡ nội 

chất.         

Hình 4.2: Hiện tượng vỡ màng sinh chất ở tảo Nitzchia sp. (400 lần) 

 Tình huống khi dạy nội dung Làm tiêu bản quan sát các kì nguyên phân ở tế 

bào thực vật 

- Mục tiêu:  

+ HS làm được tiêu bản hiển vi quan sát quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật; 

+ Phân biệt được các giai đoạn (các kì) trên tiêu bản hiển vi hoặc tiêu bản cố 

định. 

- Chuẩn bị:  
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+ Mẫu vật: Hành tím (Allium ascalonicum L.). 

+ Hóa chất, dụng cụ: Nước cất; thuốc nhuộm carmine acetic 2%; cồn 70
o
; 

HCl 1N; Dung dịch carnoy (3 phần cồn: 1 phần acid acetic). Cốc thủy tinh, đĩa đồng 

hồ, kim mũi mác, bút chì, phiến kính, lá kính, giấy thấm, ống hút nhỏ giọt. 

Chọn củ hành già và khô, trồng trong đất ẩm hoặc bông ẩm cho ra rễ trước 

ngày thí nghiệm khoảng 3-5 ngày. 

Khi rễ mọc khoảng 1-2 cm tiến hành rửa sạch rễ, cắt chóp rễ khoảng 3-4mm, 

ngâm (cố định) trong dung dịch carnoy trong 2 giờ, rửa sạch bằng nước, bảo quản 

trong cồn 70
 o 

đặt trong ngăn mát tủ lạnh (8-10
o
C). 

- Tiến hành: 

+ Chóp rễ được thủy phân trong dung dịch acid acetic 45% nóng trong 

khoảng 30 giây trên ngọn lửa đèn cồn hoặc 3-5 phút trong dung dịch HCl 1N ở điều 

kiện 60
o
C. 

+ Rễ đã thủy phân được nhuộm trong dung dịch carmine acetic 2% trong 

khoảng 1 giờ. 

+ Lấy rễ đã nhuộm đặt lên lam kính, nhỏ 1 giọt carmine acetic 2%, đậy 

lamen. 

+ Đưa lam kính hơ nhẹ trên ngọn đèn cồn trong khoảng 10-15 giây (lưu ý 

không để lam kính quá nóng làm khô mẫu và làm không khí lọt vào). 

+ Đặt lam kính trong tờ giấy gấp đôi, dùng đầu que diêm hoặc đầu panh gõ 

nhẹ thẳng góc lên mẫu. Dùng đầu ngón tay ép thẳng góc lên lamen mẫu qua lớp 

giấy thấm rồi đưa quan sát dưới kính hiển vi [26]. 

 Tình huống 22:  

Một số trường học hiện nay không có tủ lạnh nên không thể bảo quản mẫu rễ 

ở 8-10
o
C. GV thu hoạch khi rễ đã quá dài (dài hơn 4cm), quá trình sinh trưởng của 

rễ chậm lại, vì vậy rễ có số lượng tế bào phân chia lúc này rất ít gây khó khăn cho 

việc tìm kiếm và quan sát mẫu.  

- Biện pháp xử lý: 

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy chóp rễ hành có thể bảo quản trong cồn 

70
o 

ở nhiệt độ phòng vẫn có thể sử dụng trong nhiều năm sau đó (2-3 năm). Cách 

làm như sau: Trồng hành đến khi rễ mọc dài khoảng 0.5-2cm; rửa sạch; cắt đầu rễ 

khoảng 2-3mm; ngâm trong cồn 70
 o
. Nên thu hoạch khi rễ đạt chiều dài từ 0.5-2cm, 

nếu rễ dài hơn sẽ có ít tế bào phân chia, HS khó tìm kiếm và quan sát. 
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3. Tình huống khi giáo viên dạy thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông 

 Tình huống 23: 

 Hiện tượng co và phản co nguyên sinh diễn ra quá nhanh gây khó khăn cho 

việc quan sát hiện tượng của HS. 

- Nguyên nhân:  

+ Hóa chất pha chưa chính xác, pha nồng độ muối quá cao nên hiện tượng co 

và phản co nguyên sinh xảy ra quá nhanh, khó quan sát được tiến trình này; 

+ Chưa quen thao tác nhỏ và hút nước, dung dịch muối trên tiêu bản. 

- Xử lý tình huống: Sử dụng nước cất và dung dịch muối ăn NaCl 3% để tiến 

hành thí nghiệm. 

 Tình huống 24: 

Khi tách tế bào biểu bì, HS không thấy được phần tế bào chất nên không thể 

quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh.  

- Nguyên nhân: HS tách lớp biểu bì quá mỏng, lớp tế bào trong suốt do chúng 

bị rách nên không còn tế bào chất; lựa chọn loại lá tế bào chất không có màu đặc 

trưng nên không thể quan sát hiện tượng co nguyên sinh; màng tế bào chất bị vỡ do 

ngâm nước quá lâu. 

- Xử lý tình huống:  

+ Nên chọn các loại lá tế bào chất có màu đặc trưng như: tế bào vảy hành tím, 

lá lẻ bạn, lá thài lài tía… 

+ Dùng kim mũi mác hoặc lưỡi lam tước nhẹ phần biểu bì có màu của lá, lựa 

chọn phần biểu bì còn nguyên phần tế bào chất để tiếp tục tiến hành thí nghiệm. 

Đậy lá kính và đưa tiêu bản lên kính hiển vi, xem ở độ phóng đại 100 lần. Chọn 

vùng tế bào mỏng, đều, quan sát hình thái của các tế bào hành có phần tế bào chất 

màu tím còn nguyên vẹn. Các tế bào này có phần tế bào chất lấp đầy trong tế bào. 

+ Dùng ống nhỏ giọt nhỏ một giọt dung dịch nước muối vào rìa của lá kính, ở 

phía đối diện đặt miếng giấy thấm để rút nước dần. Quan sát hiện tượng tế bào bị co 

nguyên sinh. Tiếp tục nhỏ một giọt dung dịch nước cất vào rìa của lá kính, ở phía 

đối diện đặt miếng giấy thấm để rút nước dần. Quan sát hiện tượng tế bào phản co 

nguyên sinh. 

 Tình huống 25:  

Một nhóm HS đề xuất tiến hành thí nghiệm tìm hiểu mật độ khí khổng trên 

biểu bì lá của một số loài cây, từ đó đánh giá khả năng chịu hạn của chúng.  
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- Xử lý tình huống:  

GV hướng dẫn HS lựa chọn đối tượng nghiên cứu là những thực vật thuộc các 

khả năng chịu hạn khác nhau như: Phong lan; nghệ; dừa; khoai lang; tre; cà phê. 

Gợi ý cho HS phương pháp tiến hành như sau: 

Dùng sơn móng tay lấy ba mẫu để quan sát và đếm số lượng khí khổng trên một 

trường hiển vi; đo kích thước khí khổng; lấy giá trị trung bình của 3 lần quan sát và 

lập thành bảng so sánh. Xử lý số liệu thành dạng biểu đồ bằng phần mềm Excel. 

 

                                         Lần quan 

sát 

Đối tƣợng 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

Lá phong lan      

Lá nghệ      

Lá dừa      

Lá tre      

Lá cà phê     

Lá khoai lang     

Dựa vào kết quả trong bảng trên, nhóm thực hiện sắp xếp 6 đối tượng thực vật 

vào các nhóm cây chịu hạn như sau: 

Nhóm cây chịu hạn tốt Nhóm cây chịu hạn 

trung bình 

Nhóm cây chịu 

hạn kém 

 

 
  

 

 Tình huống 26: 

Trên cùng một tiêu bản, một số tế bào có xuất hiện phản co nguyên sinh, một 

số lại không hoặc một số khí khổng có sự đóng mở, một số khác lại không. 

- Nguyên nhân: Tiêu bản tế bào sau khi co nguyên sinh để thời gian lâu làm 

tế bào bị hư, hoặc màng tế bào bị vỡ không thể thực hiện chức năng thẩm thấu. Một 

số vị trí mô trên tiêu bản quá dày, các tế bào ở vị trí này sẽ chậm xảy ra quá trình 

co, phản co nguyên sinh hơn. Hoặc HS không để mẫu biểu bì lá trong nước nên mẫu 

bị khô, tế bào bị hư. 

- Xử lý tình huống: Mẫu biểu bì lá sau khi tách cần để liền vào lam kính có sẵn 

bị nước, tránh tình trạng mẫu bị khô, tiến hành quan sát ngay trên kính hiển vi. 
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 Tình huống 27: 

HS không quan sát được hiện tượng phản co nguyên sinh. 

- Nguyên nhân: Hiện tượng co và phản co nguyên sinh chỉ xảy ra ở những tế 

bào còn sống. Nếu như tế bào bị chết có thể do để tình trạng co nguyên sinh kéo dài 

(trên 3 phút), tế bào mất nước quá nhiều gây chết tế bào. 

- Xử lý tình huống: thực hiện thí nghiệm phản co nguyên sinh ngay sau khi tế 

bào co nguyên sinh. 

 Tình huống khi GV dạy nội dung sử dụng enzyme trong quả dứa tươi để tách 

chiết ADN 

- Mục tiêu thí nghiệm 

+ HS tự mình tách chiết được ADN ra khỏi tế bào bằng các hóa chất và dụng 

cụ đơn giản theo quy trình đã cho. 

+  Rèn luyện KN thực hành (sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, pha hóa chất…) 

- Chuẩn bị 

Gan gà tươi hoặc gan lợn; dứa tươi (không quá xanh hoặc quá chín); ống 

nghiệm, pipet, cốc thủy tinh, máy xay sinh tố hay chày cối sứ hoặc dụng cụ khác để 

nghiền mẫu vật, dao, thớt, phễu, vải màn hoặc lưới lọc, ống đong, que tre có đường 

kính 1mm và dài khoảng 15cm; cồn etanol 70-90
0
, nước lọc hoặc nước cất lạnh, 

chất tẩy rửa (nước rửa chén bát). 

Chuẩn bị nước cốt dứa như sau: dứa tươi gọt sạch, thái nhỏ và nghiền nát bằng 

máy xay sinh tố hoặc bằng cối chày sứ, sau đó lọc lấy nước cốt bằng lưới lọc hoặc 

giấy lọc và cho vào ống nghiệm sạch. 

- Cách tiến hành: 

+  Bước 1: Nghiền mẫu vật 

Bỏ lớp màng bọc gan, thái nhỏ và nghiền trong cối hoặc xay bằng máy xay 

sinh tố để tách rời và phá vỡ tế bào gan. Nếu nghiền bằng máy xay sinh tố cần thêm 

vào lượng nước lạnh gấp đôi lượng gan. Nếu nghiền bằng chày cối thì sau khi 

nghiền xong đổ thêm một lượng nước gấp đôi lượng gan rồi khuấy đều. Lọc dịch 

nghiền qua giấy lọc hoặc vải màn để loại bỏ phần xơ lấy dịch lỏng. 

+  Bước 2: Tách ADN ra khỏi tế bào và nhân tế bào 

Lấy một lượng dịch lọc cho vào ống nghiệm chiếm khoảng 1/2 thể tích ống 

nghiệm, rồi cho thêm vào dịch nghiền tế bào một lượng nước rửa chén bát với khối 

lượng bằng 1/6 khối lượng dịch nghiền tế bào. Khuấy nhẹ rồi để yên trong vòng 15 

phút trên giá ống nghiệm. Chú ý tránh khuấy mạnh làm xuất hiện bọt khí. 
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Cho tiếp vào ống nghiệm một lượng nước cốt dứa bằng khoảng 1/6 hỗn hợp 

dịch nghiền tế bào chứa trong ống nghiệm và khuấy thật nhẹ.  

Để ống nghiệm trên giá trong thời gian từ 5-10 phút. 

+   Bước 3: Kết tủa ADN trong dịch tế bào bằng cồn 

Nghiêng ống nghiệm và rót cồn etanol 70-90
0 

dọc theo thành ống nghiệm một 

cách cẩn thận sao cho cồn tạo thành một lớp nổi trên bề mặt hỗn hợp với một lượng 

bằng lượng dịch nghiền có trong ống nghiệm. 

Để ống nghiệm trên giá trong khoảng 10 phút và quan sát lớp cồn trong ống 

nghiệm. Chúng ta có thể thấy các phân tử ADN kết tủa lơ lửng trong lớp cồn dưới 

dạng các sợi trắng đục. 

+   Bước 4: Tách ADN ra khỏi lớp cồn: dùng que tre đưa vào ống nghiệm trong 

lớp cồn, khuấy nhẹ cho các phân tử ADN bám vào que tre rồi vớt ra và quan sát. Do 

các sợi ADN kết tủa dễ gãy nên khi vớt ADN ra khỏi ống nghiệm cần phải rất nhẹ 

nhàng. 

 Tình huống 28: 

Sau khi thu được dịch chiết tế bào, quy trình SGK sử dụng ống nghiệm để 

thực hiện tiếp các bước tiếp theo. Thực tế cho thấy, ống nghiệm có thể tích, diện 

tích mặt thoáng nhỏ nên việc kết tủa ADN bằng cồn cần nhiều thời gian, lượng 

ADN thu được ít hơn. Thao tác khuấy, vớt ADN khó khăn hơn.  

- Biện pháp xử lý: 

Thay thế ống nghiệm bằng cốc thủy tinh 100ml hoặc 250ml. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy, khi thao tác bằng cốc thủy tinh, lượng ADN thu được nhiều và 

nhanh hơn so với ống nghiệm. Do cốc thủy tinh có thể tích và diện tích bề mặt lớn, 

tạo thuận lợi cho việc kết tủa và nổi lên trên bề mặt của các phân tử ADN, lượng 

ADN thu được nhiều hơn so với ống nghiệm. 

 Tình huống 29: 

Quy trình tách chiết ADN trong SGK đề xuất sử dụng nước chiết quả dứa 

chứa enzyme bromelain giúp biến tính và tách các protein histon khỏi phân tử 

ADN, tạo điều kiện cho việc thu nhận ADN tinh sạch. Thực tế hiện nay, một số GV 

không có điều kiện chuẩn bị nước chiết quả dứa cho nhiều tiết dạy liên tục ở các lớp 

khác nhau. 

Biện pháp xử lý: GV có thể bỏ qua công đoạn dùng nước chiết quả dứa nếu 

không chuẩn bị được. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các phân tử ADN tuy còn lẫn 

nhiều protein nhưng chúng vẫn cho phản ứng màu xanh lam với thuốc thử 

diphenylamine ở nhiệt độ cao. Đây là phản ứng đặc trưng để nhận diện sự có mặt 
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của phân tử ADN. Hơn nữa, trong một bài thực hành ở phổ thông, nhằm nhận biết 

và phát hiện nhanh ADN có trong tế bào mà không nhất thiết phải có ADN đủ sạch, 

thì việc giảm bớt một số công đoạn trong quy trình nhằm giảm bớt thời gian và kinh 

phí thực hiện là điều cần thiết. 

Do việc sử dụng nước rửa chén có chứa chất tẩy SDS (Sodium dodecyl 

sulfate) phá hủy lớp lipit kép của màng tế bào, màng nhân đồng thời cũng phân hủy 

các protein gắn kết với ADN [60]. 

 Tình huống 30: 

Khi tách chiết ADN, có thể bỏ qua công đoạn lọc lấy dịch nghiền đối với mẫu 

vật là chuối chín hoặc hành tây hay không? 

Các quy trình phổ biến hiện nay thường hướng dẫn lọc lấy dịch chiết tế bào 

sau khi nghiền mẫu với nước. Công đoạn này giúp thu được lượng ADN tinh sạch 

nhiều nhưng tốn kém nhiều thời gian và dụng cụ hơn khi làm thí nghiệm. 

- Biện pháp xử lý: 

Có thể bỏ qua công đoạn lọc mẫu bằng vải lọc để tiết kiệm thời gian, dụng cụ 

thí nghiệm vẫn thu được lượng ADN cần thiết trong thí nghiệm. Trong quá trình 

nghiền mẫu, cần bổ sung khoảng 5g muối NaCl (trong 100g mẫu) tạo thuận lợi cho 

việc tách và kết tủa phân tử ADN. Để tiết kiệm thời gian và dụng cụ, mẫu chuối 

chín nên sử dụng túi nilon vuốt mép để nghiền mẫu nhanh. Đối với hành tây, sử 

dụng cối chày để nếu không có máy xay. Qua việc thực nghiệm cho thấy, thời gian 

nghiền mẫu bằng chày cối sứ đối hành tây, chuối chín trong 3 phút cho kết quả tối 

ưu nhất. 

Thời gian nghiền mẫu ảnh hưởng đến lượng ADN thu được. Thời gian nghiền 

mẫu nhanh sẽ bảo vệ ADN khỏi những tác nhân cơ học (nghiền, lắc mạnh) và tác 

nhân hóa học (enzyme nuclease nội bào). Nhiều trường hợp GV và HS nghiền mẫu 

quá nhanh mẫu mô chưa được nghiền hoàn toàn hoặc quá lâu khiến ADN bị phân 

giải bởi chính các enzyme nội bào. Trong một bài thực hành ở trường phổ thông, để 

nhận biết và phát hiện hành ADN có trong tế bào mà không nhất thiết phải có ADN đủ 

sạch chúng ta có thể giảm bớt một số công đoạn nhằm giảm bớt chi phí và thời gian 

thực hiện, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường phổ thông hiện nay [60]. 
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 Tình huống 31: 

Thí nghiệm tách chiết ADN ở trường phổ thông sử dụng nước rửa chén để phá 

màng tế bào, màng nhân. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình huống HS cho quá nhiều 

sẽ làm xuất hiện nhiều bọt ảnh hưởng đến việc kết tủa ADN ở bước sau, nếu quá ít 

sẽ thu được không đủ lượng ADN cần thiết. 

- Biện pháp xử lý: Qua nghiên cứu cho thấy, cần dùng lượng nước rửa chén 

vừa đủ với tỉ lệ 1/4 (5ml nước rửa chén cho 20 ml dịch chiết tế bào), khuấy nhẹ 

tránh việc tạo bọt, để yên trong 1-2 phút nhằm ly giải màng tế bào và màng nhân, 

giải phóng ADN. 

Trong nước rửa chén thông dụng có chứa Sodium dodecyl sulfate (SDS) là 

chất tẩy hoạt động bề mặt lưỡng tính, vì mang điện tích nên chất tẩy ion hóa có thể 

phá vỡ liên kết ion và liên kết hidro, có tác dụng biến tính hoàn toàn protein do chất 

này liên kết với tất cả các nhóm R của protein, phá hủy màng lipit kép của tế bào và 

nhân bằng cách xen vào giữa hai lớp phospholipit kép. Tạo điều kiện cho việc kết 

tủa và cô lập ADN ở các bước kế tiếp [60]. 

 Tình huống 32: 

Nếu GV và HS không chuẩn bị được nước cốt dứa, việc không dùng nước cốt 

dứa trong quy trình tách chiết ADN có ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm hay 

không? 

- Biện pháp xử lý: Nước cốt dứa được sử dụng để loại bỏ protein ra khỏi phân 

tử ADN. Chúng chứa enzyme bromelain là nhóm endoprotease có khả năng phân 

cắt các liên kết peptid trong phân tử protein để chuyển phân tử protein thành các 

đoạn nhỏ là các peptide. Thành phần chủ yếu của bromelain có chứa nhóm 

sulfurhydryl thủy giải các protein histon gắn trên phân tử ADN. Tạo thuận lợi cho 

việc thu hồi ADN tinh sạch. Qua thực nghiệm cho thấy, với 20 ml dịch chiết tế bào 

dùng 5 ml nước cốt dứa, khuấy nhẹ và để yên trong 1-2 phút để thủy phân các phức 

hợp protein liên kết với ADN. GV và HS có thể không dùng nước chiết dứa ở công 

đoạn này nếu không chuẩn bị được. 

 Tình huống 33:  

GV gặp khó khăn trong việc phân tích cho HS hình ảnh các kỳ của nguyên 

phân trên tiêu bản. HS thường nhầm lẫn tế bào (b) hình 4.3 đang ở kì sau của phân 

bào nguyên phân.  
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Hình 4.3: Phân bào nguyên phân ở tế bào rễ hành 

a & b: kì giữa (400 lần) 

- Nguyên nhân: HS thường nhận định kì giữa các NST kép xếp thành 1 hàng 

trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, bỏ qua việc quan sát trạng thái co xoắn 

của nhiễm sắc thể cũng như góc nhìn không gian khi quan sát tế bào. 

- Biện pháp xử lý: GV định hướng trước cho HS về các đặc điểm đặc trưng 

cũng như góc nhìn không gian khi quan sát tế bào sự phân chia của tế bào. 

 Tình huống khi dạy nội dung Thực hành quan sát giảm phân ở tế bào thực vật 

- Mục tiêu:  

+ Làm được tiêu bản tạm thời quan sát các kì giảm phân ở tế bào thực vật; 

+ Phân biệt được các kì của giảm phân trên tiêu bản hiển vi tạm thời hoặc tiêu 

bản hiển vi cố định. 

- Chuẩn bị: Hoa hẹ đã cố định được chuẩn bị như sau: Hẹ trồng đến khi có nụ 

7 ngày, cắt nụ và cố định trong dung dịch carnoy sau 24 giờ. Nụ đã cố định rửa sạch 

bằng cồn 80
0
, thấm khô và lưu giữ trong cồn 70

0
 ở 4

0
C. 

+ Hóa chất: Nước cất, acid acetic; thuốc nhuộm orcein acetic hoặc carmine 

acetic. 

+ Dụng cụ: Cốc thủy tinh, lọ thủy tinh nhỏ, đĩa đồng hồ, giấy thấm, đèn cồn, 

kéo nhỏ, dao lam, kim nhọn, kim mũi mác, phiến kính, lá kính. 

- Cách tiến hành: 

Mẫu đã cố định, lấy ra rửa sạch với nước, dùng kim mũi mác tách lấy các bao 

phấn đưa lên lam kính; tách các tế bào mẹ hạt phấn ra khỏi bao phấn; nhỏ 1 giọt 

thuốc nhuộm orcein acetic hoặc carmine acetic lên mẫu, đậy lá kính và dùng đầu 

ngón tay cái ép nhẹ lên lá kính để dàn đều tế bào, quan sát trên kính hiển vi. 

Có thể xử lý bằng cách dồn các bao phấn của cả nhóm vào ống ly tâm, nhỏ 

dung dịch HCL 1N để ngâm trong 2 phút. Sau đó rửa nhẹ trong nước cất rồi nhuộm 
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bằng dung dung dịch carmine acetic trong 15-20 phút; lấy 2-3 bao phấn đặt lên lam 

kính, nhỏ 1 giọt nước cất, đậy lamen, làm tiêu bản ép để quan sát [67]. 

Trong quá trình giảng dạy nội dung thực hành này, GV thường gặp các tình 

huống sau: 

 Tình huống 34: 

HS không quan sát thấy các tế bào hoa hẹ đang giảm phân trên tiêu bản, chủ 

yếu chỉ quan sát thấy các tế bào ở kì đầu 1 và kì cuối 2 của giảm phân. Nguyên 

nhân do HS chọn hoa hẹ quá non hoặc già (lúc này đã hình thành hạt phấn).  

- Biện pháp xử lý: 

Trong cụm hoa hẹ có nhiều hoa phía bên trong có kích thước lớn nhỏ khác 

nhau, nên chọn các hoa có kích thước trung bình để tiến hành làm tiêu bản. Khi đó 

tiêu bản sau khi thực hiện quan sát được nhiều giai đoạn của giảm phân (hình 4.4). 

 

Hình 4.4: Các giai đoạn trong quá trình giảm phân ở hoa hẹ 

trên tiêu bản hiển vi tạm thời (1000 lần) 

(a. Kì đầu 1 (giai đoạn sớm);   b. Kì đầu 1 (giai đoạn muộn);   c. Kì giữa 1 (giai 

đoạn sớm)   d. Kì giữa 1   e. Kì đầu 2   f. Kì giữa 2) 
 

 Tình huống 35: 

HS gặp khó khăn trong việc xác định các kì của giảm phân trong tiêu bản hiển 

vi tạm thời hoặc tiêu bản cố định. Thường nhầm lẫn kì giữa 2 với kì sau 1, chưa 

phân biệt kì giữa 1 ở các góc nhìn khác nhau khi quan sát tế bào. 

- Biện pháp xử lý: 

Để hạn chế tình trạng trên, GV cần giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu các hình 

ảnh giảm phân đã được mô hình hóa và hình ảnh thực tế của giảm phân của tế bào 

hoa hẹ. So sánh và nêu lên các đặc điểm của chúng. Có thể sử dụng hình 4.5 để 

hướng dẫn phân biệt các giai đoạn của phân bào giảm phân trên tiêu bản hiển vi cho 

HS. 
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Hình 4.5:Các giai đoạn trong quá trình giảm phân ở hoa hẹ (400 lần) 

 

 Tình huống khi GV dạy nội dung Thực hành lên men lactic và lên men ethylic 

- Mục tiêu: Quan sát được hiện tượng lên men ethylic. 

- Chuẩn bị: 3 ống nghiệm; bánh men mới chế tạo được giã nhỏ và rây lấy bột 
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mịn (2 - 3g) hoặc nấm men thuần khiết; 20ml dung dịch đường kính 10%; 20ml 

nước lã đun sôi, để nguội. 

- Cách tiến hành: 

+ Cho vào đáy mỗi ống nghiệm 2 và 3: 1g bột bánh men hoặc nấm men thuần 

khiết; 

+ Đổ nhẹ 10ml dung dịch đường theo thành ống nghiệm 1 và 2; 

+ Đổ nhẹ 10ml nước lã đun sôi để nguội vào thành ống nghiệm 3; 

+ Để các ống nghiệm ở nhiệt độ 30 - 32
o
C, quan sát hiện tượng xảy ra trong 

các ống nghiệm. 

 Tình huống 36:  

Ống nghiệm 2 không có mùi rượu và không có hiện tượng sủi bọt do không 

đậy kín miệng ống nghiệm. 

- Biện pháp xử lý: Dùng giấy mềm hoặc nilong buộc kín miệng các ống 

nghiệm. 

 Tình huống 37:  

Ống nghiệm 3 có bọt khí xuất hiện nhưng không có mùi rượu. Do nấm men 

không được rây mịn, lẫn nhiều chất bẩn sẽ tạo các khoang khí ở phía dưới nên khi 

để lâu sẽ xuất hiện các bọt khí ở phía trên. 

- Biện pháp xử lý: rây mịn nấm men, loại bỏ các chất bẩn. 

 Tình huống 38:  

Ống nghiệm 3 có bọt khí xuất hiện và có mùi rượu. Do ống nghiệm 3 có lẫn 

dung dịch đường. 

- Biện pháp xử lý: Hướng dẫn HS kiểm tra lại các bước thao tác hoặc làm lại 

thí nghiệm để kiểm chứng. GV cũng có thể cho các nhóm so sánh, đối chiếu kết quả 

để các em tự tìm ra nguyên nhân. 

 Thực hành lên men lactic 

- Mục tiêu:  

+  Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men; 

+  Biết làm sữa chua, muối chua rau quả. 

- Chuẩn bị: 

+  Nguyên liệu làm sữa chua: Sữa đặc có đường (1 hộp - 380g), sữa chua 

thương mại (1 hộp - 100g); bình đựng nước sạch có thể tích 2 lít; cốc có nắp thể tích 

100ml hoặc túi nilon; nhiệt kế, thìa (muỗng). 

+  Nguyên liệu muối chua rau quả: rau cải bẹ, muối hạt, đường, hành lá; dao 

hoặc kéo, bình lên men, túi nilon sạch. 
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- Cách tiến hành: 

a. Làm sữa chua 

Hòa tan sữa đặc vào 1 lít nước đun sôi trong bình chứa thể tích 2 lít, để nguội 

đến nhiệt độ 40 - 50
o
C. Bổ sung sữa chua thương mại vào hỗn hợp sữa đã chuẩn bị 

ở trên và dùng thìa khuấy đều. Chia hỗn hợp trên vào các cốc sạch và đậy kín; cũng 

có thể chia hỗn hợp sữa vào các túi nilong nhỏ và buộc chặt bằng thun. Ủ các hộp 

hoặc túi chứa hỗn hợp trên ở điều kiện nhiệt độ 35 - 40
o
C trong thời gian 8 đến 12h. 

Bảo quản các hộp hoặc túi sữa chua trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4
o
C cho đến khi dùng. 

b. Muối chua rau củ 

Rửa sạch rau cải và phơi 1 nắng để rau cải hơi héo. Thái rau củ thành miếng 

nhỏ, vừa ăn, hành lá rửa sạch, cắt khúc rồi cho vào bình hoặc vại sạch. Bổ sung 

dung dịch muối 3% có chứa 0,5 - 1% đường sao cho ngập rau khoảng 5cm. Nén 

chặt rau cho ngập trong dung dịch muối và đường bằng túi nilon chứa nước sạch, 

buộc chặt và ủ trong điều kiện 30 - 35
o
C, hoặc phơi nắng, sau 2 ngày có thể sử 

dụng. Nếu thời tiết mùa đông thời gian ủ có thể kéo dài hơn. 

 Tình huống 39:  

Sữa chua không ở trạng thái sệt, không có vị chua  

- Nguyên nhân: do chất lượng men, men để quá lâu; dụng cụ chưa được rửa sạch; 

chưa để hết lạnh trước khi dùng; nhiệt độ ủ chưa đủ ấm hoặc nhiệt độ quá cao làm 

chết men. 

- Biện pháp xử lý: Lựa chọn các loại men mới, rửa sạch dụng cụ; kiểm tra 

nhiệt độ của dung dịch trước khi ủ bằng nhiệt kế. 

Hình 4.6: Sữa chua không đặc lại 

 Tình huống 40: 

GV sử dụng các gói men vi sinh (dạng bột) có bán trên thị trường để HS quan 

sát các dạng vi khuẩn có lợi cho cơ thể thường như Bacillus clausii, lactobacillus 

acidophilus, Bacillus subtilis và Streptococus feacalis… Tuy nhiên, khi quan sát 

trên kính hiển vi, HS thường nhầm lẫn vi khuẩn với các hạt chất mang (chất độn) có 

trong gói men vi sinh hoặc HS chỉ quan sát được vi khuẩn ở dạng bào tử (hình 4.7). 
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Hình 4.7: Vi khuẩn Bacillus subtilis trong gói men vi sinh (1000 lần) 

a. vi khuẩn Bacillus subtilis   b. hạt chất mang 

- Biện pháp xử lý: 

GV và HS có thể chuẩn bị môi trường lỏng nuôi vi khuẩn Bacillus subtilis 

bằng nước canh thịt nấu chín như sau: Lấy 100ml nước cho vào bình tam giác 

250ml; bỏ thêm khoảng 20g thịt heo và khoảng 1g (1/10 muỗng cà phê) muối NaCl; 

dùng đĩa petri đậy nắp bình tam giác và đun sôi từ 10-15 phút, để nguội; bỏ thêm 

gói men vi sinh có chứa vi khuẩn Bacillus subtilis, để yên 24 giờ ở nhiệt độ phòng. 

Ta có thể quan sát thấy dung dịch chuyển sang màu đục chứa rất nhiều vi khuẩn 

đang phát triển trong môi trường dinh dưỡng. Tiêu bản vi sinh quan sát từ dịch lỏng 

này chứa hầu hết vi khuẩn Bacillus subtilis (hình 4.8). 

Làm tiêu bản và quan sát như sau: Nhỏ 1 giọt dịch lỏng lên trên phiến kính, 

dàn mỏng thành 1 vòng tròn đường kính khoảng 1-2cm; để khô tự nhiên hoặc hơ 

nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn; nhuộm đỏ fuchsin hoặc crystal violet trong khoảng 15-

20 giây; rửa nhẹ tiêu bản bằng nước cất; lau khô sau đó nhỏ 1 giọt nước cất lên tiêu 

bản, đậy lá kính; soi trên kính hiển vi. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8:Vi khuẩn Bacillus subtilis trong nước canh thịt (1000 lần) 

Ngoài phương án trên, GV và HS có thể quan sát các vi sinh vật có trong đất 

bằng cách sử dụng một ít đất trong nước, khuấy đều, để yên sau vài phút và sử dụng 

phần dung dịch phía trên để làm tiêu bản quan sát vi khuẩn có trong đất.  

a 

b 
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 Tình huống 41:  

Giấy thấm coban clorua chuyển sang màu hồng ở mặt trên nhanh hơn mặt 

dưới do mặt trên lá bị ướt hoặc phiến kính chưa được lau khô hoàn toàn khi thí 

nghiệm. 

- Biện pháp xử lý: Kiểm tra, làm khô kỹ 2 mặt của lá và 2 phiến kính. 

 Tình huống khi GV dạy nội dung Thí nghiệm về vai trò của phân bón 

- Mục tiêu: So sánh sự khác nhau giữa cây được cung cấp phân NPK và cây đối 

chứng để hiểu được ảnh hưởng của phân bón NPK đối với cây. 

- Chuẩn bị: 

+ Hạt đậu xanh đã nảy mầm. 

+ Chậu nhựa: 2 chậu. 

+ Phân NPK. 

+ Miếng xốp tròn (hoặc bìa các tông) đã được đục lỗ bằng kim nhọn, đường 

kính lỗ đủ rộng để rễ cây xuyên qua. 

+ Đũa thủy tinh (hoặc đũa gỗ sạch). 

+ Thước nhựa có chia độ đến mm. 

+   Dung dịch dinh dưỡng NPK nồng độ 1g/l (phân NPK): 2g phân bón NPK, 2 

lít nước sạch cho mỗi chậu thí nghiệm. 

- Cách tiến hành: 

+ Pha dung dịch dinh dưỡng NPK nồng độ 1g/l. 

+ Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí nghiệm. 

+ Đặt tấm xốp vào chậu trồng cây đã có chứa môi trường nuôi cấy. 

+ Chọn các hạt với cây mầm có kích thước tương đương nhau. Số lượng hạt 

đã nảy mầm tùy thuộc vào số lỗ trong tấm xốp. 

+ Xếp các hạt đã được chọn vào các lỗ trong tấm xốp, cho rễ mầm chui vào lỗ 

hướng xuống dung dịch dinh dưỡng trong chậu.  

+ Đặt các chậu vào góc thực nghiệm trong phòng có ánh sáng hoặc đưa ra 

vườn trường. Cần chăm sóc để cây được chiếu sáng hằng ngày (khoảng 8 

giờ/ngày) cho đến khi thấy rõ sự khác biệt giữa cây thí nghiệm và cây đối 

chứng.  

+ Quan sát, đo chiều cao của cây trong các chậu thí nghiệm và chậu đối 

chứng, ghi kết quả quan sát được vào vở [26]. 

 Tình huống 42:  

Thân và rễ ở chậu cây đối chứng phát triển mạnh hơn cây chậu thí nghiệm. 

Nguyên nhân có thể do sự thiếu hụt oxy trong quá trình trồng (dung dịch trồng cây 
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không được thông khí), các loại nấm phát triển mạnh làm hư dung dịch dinh dưỡng 

trong chậu thí nghiệm. Chậu thí nghiệm và đối chứng không được che sáng là 

nguyên nhân có thể khiến vi tảo phát triển mạnh, ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng 

trong chậu thí nghiệm. 

- Biện pháp xử lý: Các chậu cây thực nghiệm và đối chứng cần được thông khí 

bằng cách khuấy hoặc sục khí oxy thường xuyên. Bình hoặc chậu thí nghiệm cần 

được chắn sáng để ngăn chặn sinh trưởng của tảo. Kết quả thí nghiệm thu được ở  

hình 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9: Kết quả thí nghiệm vai trò của phân bón 

a. Chậu thí nghiệm  b. Chậu đối chứng 
 

 Tình huống khi GV dạy nội dung Thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật qua 

sự hút O2 

- Mục tiêu: Phát hiện hô hấp của thực vật qua sự hút O2 

- Chuẩn bị: Hạt mới nhú mầm; bình thủy tinh có nắp đậy; nến. 

- Cách tiến hành: 

+ Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành hai phần bằng nhau. 

+ Đổ nước sôi lên một trong hai phần. 

+ Cho mỗi phần vào một bình thủy tinh và đậy nút chặt. 

+ Sau 1,5 - 2 giờ, mở nút bình chứa hạt sống và nhanh chóng đưa ngọn 

nến đang cháy vào bình. Thao tác tương tự với bình chứa hạt chết. 

+ Quan sát hiện tượng.  

- Kết quả thí nghiệm 

+  Ở bình chứa hạt sống, do hô hấp của hạt đã hút O2 nên trong bình không còn 

O2. Khi đưa ngọn nến đang cháy vào bình, bình không còn O2, không duy trì được 

sự cháy. Kết quả là ngọn nến tắt. 

b 

a 

a 

a b 

b 
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+  Ở bình chứa hạt đã bị giết chết, do hạt không còn khả năng thực hiện hô hấp, 

nên O2 vẫn còn trong bình. Khi đưa ngọn nến vào bình còn O2 nên sẽ duy trì sự 

cháy. Kết quả là ngọn nến tiếp tục cháy sáng. 

 Tình huống 43:  

Thí nghiệm thất bại, ngọn nến ở hai bình thí nghiệm đều cháy như nhau do 

GV sử dụng bình chứa hạt nảy mầm 125ml quá nhỏ; lượng CO2 không đủ làm ngọn 

nến tắt ở bình thực nghiệm (hình 4.10). 

 

Hình 4.10: Kết quả thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật (không thành công) 

- Biện pháp xử lý: GV nên sử dụng bình tam giác dung tích lớn tối thiểu 

1000ml. Bên cạnh đó, cần ủ hạt đậu trong bình đậy kín từ 2 giờ trở lên để lượng 

CO2 tích lũy đủ đồng thời O2 trong bình cũng được tiêu thụ hết. Thao tác tiến hành 

cần nhanh và chính xác. 

 Tình huống khi GV dạy nội dung Thí nghiệm hướng động 

- Mục tiêu: Phát hiện hướng trọng lực của rễ cây. 

- Chuẩn bị:  

+ Hạt đậu xanh mới nhú mầm: 2 hạt. 

+ Đĩa đáy sâu: 2 cái. 

+ Chuông thủy tinh (hay nhựa) trong suốt: 1 cái. 

+ Nút cao su (hoặc xốp, gỗ) có đường kính 5 – 6 cm, mềm: 1 cái. 

+ Ghim nhỏ: 2 cái. 

+ Kéo (hoặc dao lam): 1 cái. 

+ Giấy lọc: 1 tờ. 

- Cách tiến hành: 

+ Chọn các hạt đã có rễ mầm mọc thẳng, dùng ghim cắm xuyên 2 hạt vừa 

chọn vào nút cao su. 

+ Cho rễ mầm ở thế nằm ngang hướng ra mép của nút cao su; cắt bỏ đỉnh rễ 

của 1 hạt. 
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+ Đặt nút cao su trên lên đáy của đĩa đã có nước; dùng giấy lọc phủ lên lá 

mầm, 2 đầu của giấy lọc nhúng vào nước ở trong đĩa. 

+ Đặt vào trong buồng tối; quan sát kết quả sau 1 – 2 ngày.  

- Kết quả thí nghiệm 

Sau 1 – 2 ngày, rễ cây còn nguyên uốn cong xuống phía dưới, còn rễ cây đã bị 

cắt đỉnh rễ thì không uốn cong xuống dưới như rễ nguyên vẹn Hiện tượng hướng 

trọng lực của đỉnh rễ cây thể hiện rõ (hình 4.11). 

Hình 4.11:  Kết quả thí nghiệm hướng động 

a. Hạt đậu cắt chóp rễ        b. Hạt đậu còn chóp rễ 

 Tình huống 44:  

Một số nhóm thực hiện thí nghiệm không thành công do thao tác lâu nên hạt 

nảy mầm bị khô (hư), quá trình ủ hạt không đảm bảo độ ẩm nên rễ không phát triển. 

- Biện pháp xử lý: Để đảm bảo độ ẩm trong suốt quá trình ủ hạt 1-2 ngày, nên 

trồng hạt trên miếng mút xốp mềm có khả năng hút nước (vd: miếng mút lau bảng), 

miếng mút giúp HS dễ ghim hạt hơn so với nút cao su. Kiểm tra độ ẩm trên tấm mút 

xốp trước khi ủ hạt.   

 Tình huống khi dạy nội dung Tính độ phong phú và kích thước của quần thể 

theo phương pháp đánh bắt thả lại. 

- Mục tiêu: 

+ HS tính được mức đa dạng (hay độ phong phú) của loài trong quần xã. 

+ Vận dụng được phương pháp đánh bắt - thả lại để tính số lượng cá thể của 

quần thể một cách đơn giản theo biểu thức của Seber (1982). 

- Chuẩn bị: 

+ Vài bơ gạo trắng để sử dụng gạo làm môi trường. 

+ Một bơ đậu xanh đại diện cho quần thể cá mương, một bơ đậu đen đại diện 

cho cá mè trắng, một bơ lạc nhân đại điện cho quần thể cá chép trong ao và một bơ 

đậu đen để thay thế hay để đánh dấu. 

a b 
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+ 01 chén lớn, 3 chén nhỏ hơn, 1 khay nhựa lớn và 4 khay nhựa nhỏ. 

- Cách tiến hành:Tính kích thước quần thể cá mè trắng trong ao theo phương 

pháp đánh bắt - thả lại. 

+ Sử dụng hạt đậu xanh thay cho cá mè trắng trong thí nghiệm 

+ Dùng chén nhỏ đong 1 chén đậu xanh vào hũ gạo, trộn đều. Lấy chén lớn 

đong 1 chén trong hỗn hợp trên đổ ra khay nhựa. Đó được xem là lần lấy mẫu cá 

(hay mẻ lưới) đầu tiên trong ao. Đến số lượng hạt đậu xanh vừa thu được trong 

khay nhựa và ghi chép lại.  Sau đó, thay tất cả hạt đậu xanh vừa đếm được thành hạt 

đậu đen, như vậy ta đã đánh dấu tất cả cá mè trắng bị bắt lần thứ nhất. Đổ các hạt 

đậu đen đó vào hũ gạo ban đầu, trộn lại thật đều. 

+ Dùng chén lớn đong lại lần thứ 2. Đổ ra khay và đếm riêng số lượng hạt đậu 

xanh và hạt đậu đen. Ghi chép lại cẩn thận. 

+ Sử dụng công thức của Seber (1982) để tính số lượng cá thể của quần thể cá 

mè trắng trong ao và rút ra kết luận. 

 

 

 

+ Trong đó: N là số lượng hạt đậu xanh hay số cá thể của quần thể cá mè 

trắng cần tính; M là số lượng hạt đậu xanh thu được lần đầu tiên mà chúng được 

thay bằng hạt đậu đen; C là tổng số hạt đậu xanh và đậu đen, được xem là số cá mè 

trắng bị đánh bắt lần thứ hai; R là số hạt đậu đen hay số cá thể mè trắng đã đánh dấu 

và bị bắt ở lần thứ hai. 

 Tình huống 45: 

Khi làm thí nghiệm trên, một bạn HS đề xuất ý tưởng đếm số mọt gạo có trong 

hũ thay thế cho việc đếm hạt đậu trong bơ gạo.  

- Biện pháp xử lý: GV hướng dẫn HS thảo luận phân tích tính khả thi của đề 

xuất trên. Hướng dẫn HS thiết kế, bố trí thí nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(M+1) (C+1) 

N = - 1 

R + 1 
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Phụ lục 2. PHIẾU XIN Ý KIẾN GV THPT 

*** 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu Các tình huống trong giảng dạy THTN Sinh 

học Trung học phổ thông, với mong muốn cải tiến, tăng cường hiệu quả của các bài 

THTN (TH-TN). 

 Chúng tôi tin tưởng những kinh nghiệm, ý tưởng của quý Thầy (Cô) sẽ góp phần hữu 

ích cho đề tài và cho công tác giảng dạy THTN hiện nay.   

Trong mỗi câu hỏi, Thầy (Cô) có thể đánh dấu (X) cho các lựa chọn hoặc đề xuất ý 

kiến cụ thể. 

Trân trọng cảm ơn quý Thầy (Cô)! 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Minh Đức – Khoa SP Khoa học Tự nhiên – ĐH Sài Gòn 

ĐC: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. HCM.  

ĐT: 0934.189.486 – 0909.907.861                 Email: leminhduc2000@gmail.com 

 

1. Thông tin cá nhân của Quý Thầy/Cô  

Họ và tên (có thể không ghi): .........................................................................  

Đơn vị công tác:  ............................................................................................. 

Đang giảng lớp:  ............................................................................................. 

-------------------- 

2. Nội dung 

Câu 1: Thầy (Cô) đã từng dạy những nội dung THTN nào sau đây: 

 

TT 

 

Nội dung THTN 

Chọn (X) 

nếu có thực hiện 

01 
Co, phản co nguyên sinh và việc điều khiển sự đóng mở khí 

khổng 

 

02 Phát hiện enzim catalaza  

03 Sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN  

04 
Làm tiêu bản để quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản 

rễ hành. 

 

05 Lên men etylic  

06 Lên men lactic  

07 Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng  

08 Nhuộm đơn phát hiện tế bào nấm men  

09 Thoát hơi nước   

10 Vai trò của phân bón  

mailto:leminhduc2000@gmail.com
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TT 

 

Nội dung THTN 

Chọn (X) 

nếu có thực hiện 

11 Tách chiết diệp lục   

12 Tách chiết carotenoic  

13 Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2  

14 Phát hiện hô hấp qua sự hút O2  

15 Đếm nhịp tim ở người  

16 Đo huyết áp ở người  

17 Đo nhiệt độ cơ thể  

18 Hướng động  

19 Giâm cành và giâm lá  

20 Ghép cành  

21 Ghép chồi  

22 Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định  

23 Làm tiêu bản tạm thời quan sát NST   

24 Làm tiêu bản tạm thời quan sát đột biến NST  

25 Lai giống  

 

Câu 2: Những tình huống thành công, thất bại khi Thầy (Cô) thực hiện các thí nghiệm 

theo quy trình SGK: 

TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

01 

Co, phản co nguyên sinh 

và việc điều khiển sự 

đóng mở khí khổng 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

02 Phát hiện enzim catalaza 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

03 

Sử dụng enzim trong quả 

dứa tươi để tách chiết 

ADN 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

04 
Làm tiêu bản để quan sát 

các kỳ của nguyên phân 

 

- Tình huống:…………………………………............... 
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

trên tiêu bản rễ hành. - Đề xuất:……………………………………………… 

05 Lên men etylic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

06 Lên men lactic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

07 

Nhuộm đơn phát hiện vi 

sinh vật trong khoang 

miệng 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

08 
Nhuộm đơn phát hiện tế 

bào nấm men 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

09 Thoát hơi nước  

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

10 Vai trò của phân bón 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

11 Tách chiết diệp lục  

 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

12 Tách chiết carotenoic 
- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

13 
Phát hiện hô hấp qua sự 

thải CO2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

14 
Phát hiện hô hấp qua sự 

hút O2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

15 Đếm nhịp tim ở người 
 

- Tình huống:…………………………………............... 
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

- Đề xuất:……………………………………………… 

16 Đo huyết áp ở người 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

17 Đo nhiệt độ cơ thể 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

18 Hướng động 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

19 Giâm cành và giâm lá 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

20 Ghép cành 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

21 Ghép chồi 

 

- Tình huống:…………………………………............ 

- Đề xuất:……………………………………………… 

22 

Quan sát các dạng đột 

biến số lượng NST trên 

tiêu bản cố định 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

23 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát NST  

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

24 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát đột biến NST 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

25 Lai giống 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

  

Chân thành cảm ơn quý Thầy (Cô)!!! 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN SINH VIÊN 

*** 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu Các tình huống trong giảng dạy THTN Sinh 

học Trung học phổ thông, với mong muốn cải tiến, tăng cường hiệu quả của các bài 

THTN (TH-TN). 

 Chúng tôi tin tưởng những kinh nghiệm, ý tưởng của các bạn sẽ góp phần hữu ích 

cho đề tài và cho công tác giảng dạy THTN hiện nay.   

Trong mỗi câu hỏi, các bạn có thể đánh dấu (X) cho các lựa chọn hoặc đề xuất ý 

kiến cụ thể. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Minh Đức – Khoa SP Khoa học Tự nhiên – ĐH Sài Gòn 

ĐC: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. HCM.  

ĐT: 0934.189.486 – 0909.907.861                 Email: leminhduc2000@gmail.com 

 

1. Thông tin cá nhân  

 

Họ và tên (có thể không ghi): ...................................................................................  

SV năm:  ................................................................................................................... 

Trường:  .................................................................................................................... 

-------------------- 

2. Nội dung 

Câu 1: Trong quá trình học tập, bạn đã từng rèn luyện những kỹ năng (KN) nào sau đây: 

 

TT 

 

Nhóm 

 

Tên kỹ năng 

Thƣờng 

xuyên 

(>3 lần) 

Thỉnh 

thoảng 

(1 - 3 

lần) 

Không 

thực 

hiện 

01  

 

 

 

Kỹ năng 

thực hiện 

thí nghiệm 

 

Xác định mục tiêu thí nghiệm    

02 
Xác định cơ sở khoa học của 

thí nghiệm 

   

03 
Xác định các biến của thí 

nghiệm 

   

05 Đề xuất phương án thực hiện     

06 
Lựa chọn, sử dụng mẫu vật, 

dụng cụ, hóa chất 

   

mailto:leminhduc2000@gmail.com
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TT 

 

Nhóm 

 

Tên kỹ năng 

Thƣờng 

xuyên 

(>3 lần) 

Thỉnh 

thoảng 

(1 - 3 

lần) 

Không 

thực 

hiện 

07  

 

 

Phân tích kết quả thí nghiệm    

08 Đánh giá kết quả thí nghiệm    

09 
Sử dụng các phần mềm hỗ trợ 

thí nghiệm 

   

10 Làm dụng cụ thí nghiệm tự tạo    

11 Cải tiến thí nghiệm    

12 

 

Kỹ năng 

sử dụng 

thí nghiệm trong 

dạy học 

Đặt vấn đề    

13 
Đinh hướng tổ chức thí nghiệm 

cho HS  

   

14 
Phân tích, đánh giá kết quả thí 

nghiệm của HS 

   

15 
Dự đoán các tình huống khi 

dạy THTN 

   

16 
Xử lý tình huống khi dạy 

THTN 

   

15 
Kỹ năng xử lý tình huống khi 

dạy THTN 

   

 

Câu 2: Theo bạn, cần sử dụng những biện pháp nào để rèn luyện KN thực hiện thí nghiệm cho 

SV: 

   ..............................................................................................................................................................................................  

   ..............................................................................................................................................................................................  

Câu 3: Theo bạn, cần sử dụng những biện pháp nào để rèn luyện KN xử lý tình huống cho SV 

khi làm thí nghiệm: 

   ..............................................................................................................................................................................................  

   

Câu 4: Trong bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, bạn đã từng thực tập 

những nội dung THTN nào sau đây: 
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TT 

 

Lớp 

 

Nội dung THTN 

Chọn (X) 

nếu có 

thực hiện 

01 

10 

Co, phản co nguyên sinh và việc điều khiển sự đóng mở khí 

khổng 

 

02 Phát hiện enzim catalaza  

03 Sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN  

04 
Làm tiêu bản để quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản 

rễ hành. 

 

05 Lên men etylic  

06 Lên men lactic  

07 Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng  

08 Nhuộm đơn phát hiện tế bào nấm men  

09 

11 

Thoát hơi nước   

10 Vai trò của phân bón  

11 Tách chiết diệp lục   

12 Tách chiết carotenoic  

13 Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2  

14 Phát hiện hô hấp qua sự hút O2  

15 Đếm nhịp tim ở người  

16 Đo huyết áp ở người  

17 Đo nhiệt độ cơ thể  

18 Hướng động  

19 Giâm cành và giâm lá  

20 Ghép cành  

21 Ghép chồi  

22 

12 

Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định  

23 Làm tiêu bản tạm thời quan sát NST   

24 Làm tiêu bản tạm thời quan sát đột biến NST  

25 Lai giống  

 

Câu 5: Những tình huống thành công, thất bại khi bạn thực hiện các thí nghiệm theo quy 

trình SGK: 
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

01 

Co, phản co nguyên sinh 

và việc điều khiển sự 

đóng mở khí khổng 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

02 Phát hiện enzim catalaza 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

03 

Sử dụng enzim trong quả 

dứa tươi để tách chiết 

ADN 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

04 

Làm tiêu bản để quan sát 

các kỳ của nguyên phân 

trên tiêu bản rễ hành. 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

05 Lên men etylic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

06 Lên men lactic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

07 

Nhuộm đơn phát hiện vi 

sinh vật trong khoang 

miệng 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

08 
Nhuộm đơn phát hiện tế 

bào nấm men 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

09 Thoát hơi nước  

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

10 Vai trò của phân bón 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

11 Tách chiết diệp lục   
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

12 Tách chiết carotenoic 
- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

13 
Phát hiện hô hấp qua sự 

thải CO2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

14 
Phát hiện hô hấp qua sự 

hút O2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

15 Đếm nhịp tim ở người 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

16 Đo huyết áp ở người 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

17 Đo nhiệt độ cơ thể 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

18 Hướng động 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

19 Giâm cành và giâm lá 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

20 Ghép cành 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

21 Ghép chồi 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

22 
Quan sát các dạng đột 

biến số lượng NST trên 

 

- Tình huống:………………………………............... 
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

tiêu bản cố định - Đề xuất:……………………………………………… 

23 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát NST  

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

24 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát đột biến NST 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

25 Lai giống 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

  

Câu 6: Những tình huống bạn gặp khi dạy các thí nghiệm trong giờ thực hành cụ thể?  

TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

01 

Co, phản co nguyên sinh 

và việc điều khiển sự 

đóng mở khí khổng 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

02 Phát hiện enzim catalaza 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

03 

Sử dụng enzim trong quả 

dứa tươi để tách chiết 

ADN 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

04 

Làm tiêu bản để quan sát 

các kỳ của nguyên phân 

trên tiêu bản rễ hành. 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

05 Lên men etylic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

06 Lên men lactic 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

07 Nhuộm đơn phát hiện vi  
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

sinh vật trong khoang 

miệng 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

08 
Nhuộm đơn phát hiện tế 

bào nấm men 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

09 Thoát hơi nước  

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

10 Vai trò của phân bón 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

11 Tách chiết diệp lục  

 

- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

12 Tách chiết carotenoic 
- Tình huống:…………………………………............... 

Đề xuất:……………………………………………… 

13 
Phát hiện hô hấp qua sự 

thải CO2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

14 
Phát hiện hô hấp qua sự 

hút O2 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

15 Đếm nhịp tim ở người 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

16 Đo huyết áp ở người 
- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

17 Đo nhiệt độ cơ thể 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

18 Hướng động 
 

- Tình huống:…………………………………............... 
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TT Nội dung 

THTN 

Những tình huống thành công, thất bại (về mẫu vật; 

dụng cụ; hóa chất; quy trình; kết quả) 

- Đề xuất:……………………………………………… 

19 Giâm cành và giâm lá 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

20 Ghép cành 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

21 Ghép chồi 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

22 

Quan sát các dạng đột 

biến số lượng NST trên 

tiêu bản cố định 

 

- Tình huống:………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

23 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát NST  

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

24 
Làm tiêu bản tạm thời quan 

sát đột biến NST 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

25 Lai giống 

 

- Tình huống:…………………………………............... 

- Đề xuất:……………………………………………… 

 

Chân thành cảm ơn các bạn!!! 

 

 


