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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

 Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học Sinh học ở 

trường phổ thông 

 Thời lượng dành cho hoạt động thực hành thí nghiệm (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.  

 Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới chương trình, phương pháp 

đào tạo giáo viên Trung học phổ thông 

 Việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo giáo viên (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 sinh 

viên (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 (THPT) 
GV phổ thông hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng 

trong việc thiết kế, tổ chức bài dạy THTN, đặc biệt trong việc xử lý 

các tình huống nảy sinh trong quá trình dạy học THTN môn Sinh 

học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học môn Sinh học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu xác định các tình huống trong dạy học thực hành thí 

nghiệm 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 thực hành thí nghiệm Sinh 

học, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Sinh học. 
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4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 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 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 làm công cụ để rèn luyện cho 

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

- 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 

 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Phương pháp điều tra; 

Phương pháp chuyên gia; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; 

Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học; Sử dụng phần 

mềm SPSS 18.0 để xử lý số liệu điều tra và thực nghiệm sư phạm. 
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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 việc rèn luyện KN xử lý tình 

huống trong dạy học THTN Sinh học THPT ở các trường Đại học Sư 

phạm hiện nay. 

 8.2. Xác định được các tình huống mà GV gặp phải trong dạy 

học THTN Sinh học THPT. 

 8.3. Thiết kế được 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 giúp 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 
 Trên thế giới 1.1.1.1.

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 này 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. 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 nghiên cứu đúng mức. 

 Ở Việt Nam 1.1.1.2.

 Các nghiên cứu về tình huống tại Việt Nam hiện nay chủ yếu 

tập trung vào các tình huống trong giao tiếp và trong cuộc sống. 

Trong giáo dục học, 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 của một số tác giả 

như: Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Bùi 

Văn Huệ, Trần Trọng Thủy; Lã Văn Mến, Phan Thế Sùng, Lưu Xuân 

Mới, Lục Thị Nga, Nguyễn Trại, Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Thúy 

Dung. 

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

 Trên Thế giới  1.1.2.1.

 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). Thực tế 

cho thấy, dù được quan tâm và nghiên cứu rất nhiều, nhưng việc tổ 
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chức các hoạt động thí nghiệm trong trường học luôn gặp những khó 

khăn chủ quan lẫn khách quan. 

 Ở Việt Nam 1.1.2.2.

 Các hướng nghiên cứu hiện nay thường tập trung xây dựng 

nội dung và quy trình thực hành Sinh học ở trường THPT; cải tiến thí 

nghiệm. 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)... Dạy học thí nghiệm 

tại một số trường hiện nay cho thấy mục tiêu “dạy cho SV biết cách 

làm thí nghiệm” đang chiếm ưu thế so với “dạy cho SV cách dạy học 

thí nghiệm”.  

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Thực hành thí nghiệm 

 Thực hành 1.2.1.1.

 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. 

 Thí nghiệm 1.2.1.2.

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.  

 Thực hành thí nghiệm 1.2.1.3.

Thực hành thí nghiệm là việc GV tổ chức cho HS tiến hành 

các thí nghiệm trong các bài thực hành giúp người học khám phá ra 

bản chất của hiện tượng, quá trình và các quy luật của Sinh học. 

1.2.2. Dạy học thực hành thí nghiệm 

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

học Sư phạm 

 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 
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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.  

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

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 dạy học. 

 Quy trình dạy học thực hành thí nghiệm 1.2.2.3.

 Hiện nay, quy trình tổ chức bài THTN thường bao gồm các 

bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung của bài THTN; Bước 

2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc dạy THTN; Bước 3: Tổ 

chức giảng dạy nội dung THTN cho HS; Bước 4: Kết luận các tri 

thức cần hình thành cho HS và rút kinh nghiệm (nếu có); Bước 5: 

Hướng dẫn HS vệ sinh, dọn dẹp phòng thí nghiệm. 

1.2.3. Năng lực dạy học thực hành Sinh học 

Năng lực dạy học thực hành Sinh học là 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.  

1.2.4. Tình huống và tình huống dạy học 

 Khái niệm tình huống, tình huống dạy học  1.2.4.1.

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. 

 Tình huống 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. 
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 Phân loại tình huống dạy học 1.2.4.2.

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. 

1.2.5. Kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học 

 Khái niệm kỹ năng và kỹ năng dạy học 1.2.5.1.

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 thành thạo khéo léo trở thành kỹ xảo. 

KN dạy học là khả năng thực hiện các hoạt động dạy học với 

chất lượng cao. 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. 

1.2.5.2. Kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học 

KN xử lý tình huống trong dạy học là khả năng tiến hành quá 

trình tư duy sư phạm, trong 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. 

1.2.6. Thực trạng về những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong 

dạy học thực hành thí nghiệm môn Sinh học ở trường Trung học 

phổ thông 

 Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 174 GV Sinh học cấp 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. Kết quả khảo sát cho thấy GV thường gặp 

những khó khăn sau khi dạy THTN: 1. Thời gian thực hiện không đủ 

cho yêu cầu của thí nghiệm; 2. Thiếu hoá chất thiết bị, dụng cụ hoặc 

bị hư; 3. GV thực hiện 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 
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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. 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. 

1.2.7. 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 

 Thực trạng kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực 1.2.7.1.

hành thí nghiệm Sinh học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm 

Chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát đối với 126 SV năm 3 

và năm 4 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. Kết quả cho thấy đa số SV được 

khảo sát còn yếu về KN xử lý tình huống 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 tình huống trong dạy học THTN cho 

SV 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. 

 Phân phối nội dung và thời lượng thực tập giảng dạy các bài 1.2.7.2.

thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông trong đào tạo 

giáo viên ở các trường Đại học Sư phạm 

 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 cho thấy SV 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 rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với một thời lượng hạn chế. 

Vì vậy, theo chúng tôi khó có thể rèn luyện được một cách đầy đủ về 
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KN dạy học THTN cũng như KN xử lý tình huống trong dạy học 

THTN một cách đầy đủ nhất cho SV. 

 

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 cấp 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 

  Thời lượng thực hành quy định trong chương trình và sách 

giáo khoa (SGK) hiện hành 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. Trong chương trình Sinh học THPT năm 2018 nội dung 

các bài thực hành Sinh học THPT vẫn giữ những nội dung thí 

nghiệm cơ bản ở các nhóm 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.  

2.1.2. Nội dung thực hành thí nghiệm trong chương trình đào tạo 

cử nhân Sư phạm Sinh học 

Đề tài đã tiến hành phân tích đề cương chi tiết các học phần 

khoa học cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh 

học ở 04 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm – Đại 

học Huế, Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Sài Gòn. Qua tìm 

hiểu và phân tích chương trình cho thấy phần THTN Sinh học THPT 

đã được dạy ở các học phần khoa học cơ bản trong chương trình đào 

tạo cử nhân Sư phạm Sinh học khá đầy đủ, SV được rèn luyện kỹ 

năng THTN khá bài bản.  

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 SGK và tài liệu hướng dẫn. 

Dựa vào kinh nghiệm trực tiếp dạy học phần thực tập giảng dạy các 
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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 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… 

 Tình huống 1:  

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 đó là ADN chứ không phải vật chất 

khác trong tế bào?  

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. 

Cường độ màu xanh lam tỉ lệ thuận với hàm lượng ADN. 

Hình 2.1: 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 2: 

Hóa chất nhuộm để quan sát nhiễm sắc thể được sách giáo 

khoa đề xuất gồm orcein acetic 4-5% hoặc carmine acetic 4-5%. Tuy 

nhiên, các loại hóa chất nhuộm này có giá thành cao, khó pha chế, ít 

phổ biến.  

a b c 
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- 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 xanh methylene 

1% trong dung dịch acid acetic 10%; đem lọc qua giấy lọc và bảo 

quản trong lọ màu nơi thoáng mát.  

 

Hình 2.2: Tiêu bản bộ nhiễm sắc thể ở hành tím (2n=16) 

nhuộm bằng xanh methylene 1% (400 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 trong dạy học THTN là khả năng vận 

dụng tri thức, kỹ năng 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 

thực hành thí nghiệm. 

Cấu trúc KN xử lý tình huống trong dạy học THTN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN xử lý 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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Hình 2.3. 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 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 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 qủa 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 chọn 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 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.  
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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 

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, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 Sinh học 

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 
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Hình 2.4: 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, 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, 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.  

- Bước 3: Giảng viên giao nhiệm vụ cho SV qua các bài tập. 

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. 

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. 

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.  

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 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 
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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. 
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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 

 Dựa vào các tình huống trong dạy học THTN Sinh học 

THPT đã được xác định trong mục 2.2, chúng tôi tiến hành gia công 

sư phạm thành các bài tập (35 bài tập), đây là công cụ để rèn luyện 

KN xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học THPT theo quy 

trình ở mục 2.3. 

2.5.1. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các dữ 

kiện của tình huống (7 bài tập);  

Ví dụ: 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?  

2.5.2. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xác định mục tiêu 

cần hướng tới khi giải quyết tình huống (7 bài tập) 

Ví dụ: Trong quá trình quan sát tiêu bản nguyên phân ở tế bào 

rễ hành (Hình 2.5), GV thường cho HS trả lời các câu hỏi sau: 

 Các tế bào trong hình 2.5 đang ở kì nào của quá trình phân 

bào?  

 Sau khi quan sát các tế bào ở hình 2.5 bạn Ân khẳng định có 

sự bất thường trong quá trình phân chia tế bào.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5: Phân bào nguyên phân ở tế bào rễ hành (600 lần) 

Theo em, mục tiêu của tình huống trên là gì? Em có đồng ý với nhận 

định của Ân hay không? Vì sao? 
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2.5.3. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đề xuất phương án 

giải quyết phù hợp (11 bài tập) 

Ví dụ: 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”. 

Để kiểm chứng giả thuyết trên em sẽ tổ chức cho HS thiết kế 

thí nghiệm như thế nào?  

Hãy dự kiến các tình huống khi HS tiến hành thí nghiệm trên 

và đề xuất các biện pháp xử lý thích hợp. 

2.5.4. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lý giải được phương 

án lựa chọn (4 bài tập) 

Ví dụ: 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 đã 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. 

2.5.5. Bài tập rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực nghiệm, đánh 

giá phương án đã lựa chọn (6 bài tập). 

Ví dụ: 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. 
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2.6. Tiêu chí đánh giá kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học 

thực hành thí nghiệm Sinh học 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. 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.  

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, chúng tôi thiết kế mỗi KN tương ứng với 4 mức 

(Mức 1. Ban đầu; Mức 2. Ban đầu ở mức độc cao hơn; Mức độ 3. Có 

KN; Mức 4. Thành thạo) sẽ được ghi nhận và điều chỉnh cho phù 

hợp sau khi tiến hành khảo sát.  

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 

 

Bảng 2.1: 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 ơ mức 2; KN 

thành phần (E) có thể ở mức 1. 
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Mức 4: Thành 

thạo 

SV cần đạt mức 3 ở các KN thành phần (A, B, C, 

D); riêng 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 2.6: Sơ đồ phát triển KN xử lý tình huống cho SV trong 
dạy học THTN Sinh học THPT 

 

2.6.4. Phương pháp đánh giá 

 SV thực hiện các bài kiểm tra thông qua bài tập, bài tập tình 

huống; 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. 

 
  

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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CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Đánh giá được tính đúng đắn hiệu quả của giả thuyết khoa học 

mà đề tài đặt ra. 

3.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp thực nghiệm 

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm 

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. Thời gian thực nghiệm khảo 

sát: học kì I năm học 2018 – 2019; học kì I năm học 2019 - 

2020. 

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. 

3.3. Kết quả thực nghiệm chính thức 

 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.  

 

Bảng 3.1. 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 3.1 và hình 3.2, 

cho thấy ở lần kiểm tra trước thực nghiệm số lượng SV đạt ở mức độ 

1 có 85,9%, nhiều SV không đạt ở mức độ 2 và 3. 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.  
 

Bảng 3.2. Kết quả mức độ đạt được về KN xử lý tình huống 

   trong dạy học THTN Sinh học THPT 

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 

(variance) 
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 
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 Thông qua phân tích kết quả thực nghiệm ở bảng 3.2, 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 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; Giá 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 3.3. 

 

Bảng 3.3. 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 Ho, 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 
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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.  

  Trong quá trình quan sát, ghi nhận và đánh giá về mức độ 

thành thạo KN của 9 SV thuộc 3 nhóm học lực khác nhau, kết quả 

thu được ở bảng 3.4 cho thấy SV 1, SV 2, SV 3 đều có mức độ thành 

thạo về KN xử lý tình huống khi dạy 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 THTN Sinh học. 

 

Bảng 3.4. 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 
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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; 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. 
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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. 

1.6. 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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HEADING 
1. Reason for choosing this topic: 

 From the mission to innovate biology teaching methods at 

high school.  
 Time to practice experiment for student is increased more than 

the current program and is more noticed in the Biology of the 

general education program in 2018. 

  From the  mission to innovate the program, methods of 

training for high school teachers  

 The innovation of training programs and contents for teacher 

at pedagogical schools in order to create a team of teachers with full 

quality, capacity and professional qualifications to fulfill the 

innovation requirements is extremely important. However, the 

training for pedagogical students in problem-solving ability in 

teaching PE has not yet been given due attention.   

 From actual situation of Biology practical experiments 

teaching at High school 
 The current high school teachers still have many difficulties 

and confusions in creating, organizing their PE classes, especially 

when solving problems arising in their Biology PE classes, which 

affects their teaching quality.  

2. Research target 

 The research aims to identify situations in teaching biology 

practice experiment at high school; identify structure of problem-solving 

ability to build process of training student skill to resolve situations in 

teaching biology practice experiment at high school; aim to improve the 

training quality of Biology teachers at pedagogical universities 

nowadays. 

3. Scientific theory 

 If we can identify situations in teaching biology practice 

experiment as well as structure of problem-solving ability and process, 

methods to train student problem-solving ability in teaching biology 

practice experiment at high school, we can build up problem-solving 

ability during process of teaching biology practice experiment and 

improve the teaching quality in biology. 
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4. Research subject and object 

4.1. Research subject 

 Problem-solving ability in teaching biology practice experiment; 

the process of training student problem-solving ability in teaching 

biology practice experiment at high school; criteria and tools to evaluate 

problem-solving ability in teaching biology practice experiment.  

4.2. Research object  

 The process of training teaching skill for students in 

pedagogical universities. 

5. Research task 

- Research theoretical basement to train student problem-

solving ability in teaching practice experiment in pedagogical 

universities. 

- Research difficulties in teaching biology practice experiment at 

high school and actual situation of training student problem-solving 

ability in teaching biology practice experiment in pedagogical 

universities and make it practical basis of developing process of 

training student these skills. 

- Research situations which high school teachers and students in 

pedagogical universities regularly face to during process of teaching 

biology practice experiment. 

- Design structure of problem-solving skill in teaching biology 

practice experiment in order to make it basis to identify target, 

content, training tools and evaluate student’s training result.  

- Create pedagogically situations which are regularly faced to in 

teaching biology PE into exercise to make it a tool in order to train 

student problem-solving ability in teaching biology practice 

experiment at high school. 

- Research and propose procedures to train student problem-

solving ability in teaching biology practice experiment at high 

school. 

- Research and propose criteria, assessment ruler, assessment 

levels of the achievement of students’ problem-solving ability in 

Biology PE teaching at high school. 

- Implementing pedagogical experiments in order to confirm the 

possibility of the proposed scientific hypothesis. 
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6. Research methods 

 Theoretical research method; Investigation method; 

Professional method; pedagogical experiment; Methods of data 

processing by mathematical statistics; Using SPSS 18.0 software to 

process survey data and pedagogical experiments. 

7. Research scope  

 Research on the current situation of training problem-solving 

ability in Biology PE teaching at high school of pedagogical students 

and conduct experiments at 2 universities: Ho Chi Minh City 

university of education and Sai Gon university.  

8. Latest contributions of this subject 

 8.1. Identify actual situation of training problem-solving ability 

in Biology PE teaching at high school of pedagogical universities 

nowadays. 

8.2. Identify situation which teachers face to in teaching biology 

PE at high school. 

 8.3. Design structure problem-solving ability in biology PE 

teaching. 

 8.4. Propose the procedure and tools to train problem-solving 

ability in biology PE teaching at high school. 

 8.5. Create pedagogically situations which are regularly faced to 

in teaching biology PE into exercise to make it a tool in order to train 

student problem-solving ability in teaching biology practice 

experiment at high school. 

 8.6. Create criteria to evaluate problem-solving ability in 

teaching biology practice experiment at high school. 

9.  Thesis structure 

 Beside the heading, conclusion, comments and research result, 

this thesis is divided into 3 chapters:   

Chapter 1: Theoretical and practical basis of the topic 

Chapter 2: Develop the problem-solving ability for students in 

biology practical experiments teaching at high school 

Chapter 3: Pedagogical experiments. 
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RESEARCH CONTENTS AND RESULT 
CHAPTER 1: THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS 

1.1. RESEARCH OVERALL 

 1.1.1. Overview of research and problem-solving ability in teaching  
 In the world 1.1.1.1.

There are cases studied by many psychologists, such as K. 

Dunker, X.L. Rubinstein, A.M. Machiuskin, I. Ia. Lecne under the 

perspective of critical thinking. In the other hand, some authors, such 

as R.J. Sternberg, J.R. Hayes, J.D. Bransford, B.S. Stein, J.E. Pretz, 

A.J. Naples, R. Taconis (2000)… studied and analyzed them under 

the perspective of practical activities; or using such cases as positive 

methods of training. The case studies nowadays mainly refer to 

actual situations and problem-solving ability in life; in 

communication; in training; in education in general. After studying, 

we found that, the research and formation for pedagogical students of 

problem-solving ability in Biology PE teaching is still very little and 

has not been properly concerned. 

 In Vietnam 1.1.1.2.

 Current case studies in Vietnam mainly focus on situations in 

communication and in casual life. In Education, cases and problem-

solving ability refer to cases arising in class management; in 

teaching; developing problem-solving ability for students proposed 

by some authors, such as: Nguyen Quang Uan, Tran Huu Luyen, 

Tran Quoc Thanh, Bui Van Hue, Tran Trong Thuy; La Van Men, 

Phan The Sung, Luu Xuan Moi, Luc Thi Nga, Nguyen Trai, Bui Thi 

Mui, Nguyen Thi Thuy Dung. 

1.1.2. Overall of research on practical experiments teaching 

 In the world  1.1.2.1.

 Since the early 1920s, many case studies were made in order 

to find the optimal method in experimental teaching by educators 

such as: Cunningham (1924), Anibal (1926), Barnard (1942), Mason 

(1952), Soar (1966), Campbell (1968), Reuss (1970). The fact shows 

that, despite a lot of attention and research, the organization of 

experimental activities in schools always faces subjective and 

objective difficulties. 
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 In Vietnam 1.1.2.2.

 The current research directions often focus on developing the 

content and practice process of Biology at high schools; improving 

experiments. Some works on improving experiment at high schools 

were also conducted by other authors such as: Mai Thi Thanh 

(2005); Nguyen Thi Thang (2006); Cao Thi Minh Tu (2007); 

Nguyen Thi Cuc (2009); Hoang Viet Cuong (2009); Do Thanh Trung 

(2012); Dang Thi Ngoc Thanh, Le Minh Duc (2013), …; [32]. PE 

teaching at some schools nowadays shows that the goal of "teaching 

students how to do experiments" is more common than "teaching 

students how to teach how to do experiments". 

1.2. THEORETICAL BASIS 

1.2.1. Practical experiments 

 Practice 1.2.1.1.

 Practice means a teaching method which helps students to 

apply the knowledge they have learnt to implement experiments; 

identify samples or perform technical procedures. 

 Experiments 1.2.1.2.

Experiment means creating a phenomenon, a change in certain 

conditions in order to find out, study, test or prove. 

 Practical experiment 1.2.1.3.

Practical experiment means the arrangement of teacher for 

students to implement experiment in order to help learners to study 

on the nature of henomena, processes and orders of Biology. 

1.2.2. Practical experiment teaching  

1.2.2.1 Occupational competency framework for undergraduate of 

Pedagogical University 

 The current professional competency standards of 

pedagogical students have been designed very fully, specifically, 

clearly. Although there are some differences in some criteria, they 

have approached the standards according to the general standards of 

the world as well as in line with the actual situation of professional 

standards for high school teachers in Vietnam [45]. This is the basis 

for pedagogical universities to develop corresponding output 

standards for pedagogical training disciplines, orienting the design of 

training program frameworks of majors in the training process. The 
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above competency framework is also the basis in developing 

capacity for pedagogical teachers, orienting to develop competency 

standards for pedagogical teachers and  creating training activities 

for teachers under such competency standard.  

1.2.2.2 The importance of PE teaching in Occupational competency 

framework for undergraduate of Pedagogical University 

PE teaching is an important feature for Biology teacher, a 

part of developing lessons plans; organizing classes for students. In 

order to organize effectively and vividly the practical experiments, 

Biology teachers need to meet the necessary teaching competencies, 

such as: developing lesson plans; organizing learning activities; 

ability to apply methods and means. 

1.2.2.3 Process of organizing PE teaching 

The process of organizing PE teaching in practice is 

currently divided into the following steps:  

- Step 1: Determine the target and content of the PE   

- Step 2: Prepare necessary conditions for PE teaching 

- Step 3: Develop lessons contents of PE teaching 

- Step 4: Conclude the knowledge needed to be formed for 

students and draw experience (if any). 

- Step 5: Guide students in cleaning and tidying up the 

laboratory. 

1.2.3. Ability of teaching biology practice 

Ability of teaching biology practice is the ability to instruct, 

organize learners to affect “alive” object (observation actions, doing 

experiment) following a certain process in order to complete study 

task well. 

1.2.4. Situation and situation in Biology practical experiments 

teaching 

1.2.4.1 Definition of situation 

 Situation in teaching is a situation with some problems which 

creates psychological contradictions for learners that makes them 

concern, research in order to rationally solve such problems in order 

to achieve optimal learning results. 
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1.2.4.2 Classification of situation in teaching 

Based on implementation process, teaching mission, it can be 

classified as follows: situation in teaching knowledge; situation in 

teaching skills; situation in teaching consciouness, attitude, habit; 

situation attached with training skills to apply knowledge in practice. 

1.2.5. Problem-solving skill in teaching 

 Definition of skill and teaching skill 1.2.5.1.

Teaching skill is ability to implement teaching activities with 

high quality. A teacher’s teaching skill is created during training 

process and is stimulated and developed during pedagogical process. 

To biology teachers, there’s close attachment between teaching 

theory and practical content. 

1.2.5.2. Problem-solving skill in teaching 

Problem-solving skill in biology PE teaching is ability to apply 

available knowledge, experience to solve  effectively obstacle which 

occur during process of preparation, teaching experiment at high 

school.  

1.3.  PRACTICAL BASIS 

1.3.1. Actual situation of situation in teaching Biology practical 

experiments at high school 

 We have conducted a survey of difficult situations which 

teachers have encountered in teaching Biology PE with 174 Biology 

teachers who are teaching at high schools in localities such as: Hanoi; 

City. Ho Chi Minh City; Nghe An; Hue; Danang; Ninh Thuan; Binh 

Thuan; Dong Nai; Tay Ninh; Ben Tre; Dong Thap; Can Tho. 

 The survey results showed that, the unsuccessful experiments 

include the following groups of situations: 1. The implementation 

duration is not enough for the requirements of the experiment; 2. 

Lack of chemicals, equipment, tools or such tools are damaged; 3. 

The teacher successfully performed the experiment; 4. Teachers have 

difficulty in guiding students to analyze and evaluate experimental 

results. Situations related to laboratory safety and equipment to 

ensure safety in PE teaching have not been suggested and given due 

attention by teachers, with 25.2% of teachers said that, they were not 

trained to solve incidents when spilling chemicals; 30% of them have 

no experience in preserving chemicals to ensure safety in laboratory. 
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Also, according to the statistics, up to 14.9% of the teacher consider 

themselves lack of confident to successfully perform all of the 

experiments in thigh school biology program.  

1.3.2. Actual situation of the problem-solving ability in biology 

practical experiments teaching of the undergraduates of pedagogical 

universities 

 Actual situation of the problem-solving ability in Biology 1.3.2.1.

practical experiments teaching of the undergraduates of pedagogical 

universities 

We conducted surveys with 126 students studying the 3
rd

 and 

4
th
 year at Hue University of Education; Da Nang University of 

Education; HCMC University of Education; Saigon University. The 

survey results show that in general, almost students who are 

questioned are still bad at problem-solving skill in biology practice 

experiment, especially in component skills such as: identify target, 

propose project and explain chosen project to solve situation; 

especially re-examine chosen project. Therefore, during training 

graduate student of pedagogical biology major, increasing to train 

student problem-solving skill in biology practice experiment is very 

necessary, devote to raise teaching quality in biology practice 

experiment teaching as well as teaching quality in biology in general. 

 Actual situation of students’ PE teaching practice in Biology in 1.3.2.2.

the course Theory and teaching methods at pedagogical universities 

The study conducted to find out the current duration and 

content for developing PE teaching skills for students in Biology at 5 

schools including: Hanoi National University of Education; HCM 

city University of Education; Hue University of Education; Da Nang 

University of Education; Saigon University. We found that the 

training duration for students in PE teaching skills starts from the 3
rd

 

and the 4
th
 year in university, focus on biology teaching theory 

module (the overview part); biology teaching method and practice 

pedagogical professional competence within very limited duration. 

Therefore, we found that it’s difficult to train student teaching 

biology PE skill sufficiently as well as problem-solving skill in 

teaching biology PE the most sufficient.  
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CHAPTER 2: DEVELOPING THE PROBLEM-SOLVING 

ABILITY IN BIOLOGY PE TEACHING AT HIGH SCHOOL 

2.1. Analysis of the practical experiments structure in Biology 

program at High school 

2.1.1. Analysis of the practical experiments structure in the current 

Biology program at high school 

In the current Biology program at the high school, there are 16 

PE lessons, accounting for 12.4% of the total 129 lessons, including 

14 experiments, and the remaining lessons as sample, films, pictures 

and specimen observation exercises. Thus, the practice duration 

specified in the program and the textbook is relatively limited, and 

on the other hand, most of such exercises arranged at the end of the 

chapter are only for reinforcing and illustrating the theoretical 

knowledge they have learned. 

2.1.2. Analysis of the Biology practical experiments program at 

pedagogical universities 
The topic analyzed in detail the outlines of practical subjects 

(internships) in the bachelor's program in Biology Pedagogy at 04 

schools: Hanoi National University of Education, Hue University of 

Education, and HCM City University of Education, Saigon University. 

After studying and analyzing the practical program of basic subjects, the 

PE courses in basic subjects have fully equipped students with 

specialized knowledge of Biology.  

2.2 Situation in biology practical experiments teaching at high 

school 

Based on the order of organizing Biology PE lesson at high 

school, we have classified and systematized the situations that can 

appear during the PE teaching. During PE teaching, there are many 

kind of situation that may happen, more or less depending on each 

specific experiment. After research, we have identified 45 situations 

that might happen and separate into the following groups: laboratory 

safety situation; situation when creating, conducting experiments; 

situations when teaching experiments; situation when conducting 

experiment improvement. 
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 Situation 1:  

The DNA extraction progress according to the current official 

textbook does not specify the stage of identifying whether the white 

precipitate obtained after this process is DNA or not. How can we 

confirm it is indeed DNA but not other matter of the cell? This 

problem makes it difficult for both teachers and students to analysis 

and prove their experimental results. 

Solution: Using the method of Diphenylamine reaction with 

DNA to identify DNA. The reagent is a solution of 0.5% 

diphenylamine in Concentrated sulfuric acid. Using a needle or 

bamboo stick to gently pick up the white precipitate and put it in a 

test tube containing 10ml diphenylamine, then put in a water bath in 

10 minutes, if the result appears as a blue color, it means such 

precipitate is DNA. DNA reacts with diphenylamine based on the 

conversion of deoxyribosecó in DNA. 

Image 2.11: Typical color reaction of DNA 

a) DNA is precipitated in alcohol; 

b) ADN is cleared in the test tube;  

c) Typical blue color creation of DNA with diphenylamine  

 Situation 2:  

The dye chemical proposed in the textbook includes 4-5% 

orcein acetic or 4-5% carmine acetic. Such dye chemicals are 

expensive, difficult to prepare and less popular. However, there are 

not many researchs in finding a more suiltable alternative dye 

chemical. Therefore, teachers are oftern difficult in this stage, which 

affect the entire result.  

- Solution:  

a b c
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Instead of the original suggested in the textbook, a new 

research has proposed to use methylene blue – a dye which is very 

popular, low-cost, easy to use and preserve. The preparation process 

for methylene bue is very simple: mixing 1% methylene blue in 10% 

acetic acid solution; Filter it through filter paper and store in a jar at 

cool temperature.  

Image 2.2: Chromosomal specimen of Onion (2n=16) 

colored by 1% methylene blue (X400) 

2.3. Training process for students to develop the problem-solving 

ability in Biology practical experiments teaching at high school 

Problem-solving skill in biology PE teaching is ability to apply 

available knowledge, experience to solve  effectively obstacle which 

occur during process of preparation, teaching experiment at high school.  

Structure of problem-solving ability in Biology practical experiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2.3. Structure of problem-solving ability in Biology practical 

experiments - Skill to analyse situation data 

When a situation apprears, firstly learner must identify problem of 

situation. Aim to solve situation effectively, learner must analyse 

relationship between these factors, identify which factor is the basic 

Problem-solving ability in Biology PE 

Skill to 

analyse 

situation 

data 

Skill to 

identify 

directed 

target to 

solve 

situation 

 

Skill to 

propose 

suitable 

resolution 

Skill to 

explain 

chosen 

resolution 

 

 

Skill to do 

experiment 

and 

evaluate 

chosen 

resolution 
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reason which make contraction of situation. The process of analysis 

will help learner to explore quickly basic problem to solve. 

- Skill to identify directed target to solve situation 

In each of situation there will be one or more problem which 

must be resolved, must be identified in order to make it basement to 

identify target of process problem-solving. Beside that, learners must 

identify which target learner can achieve after having resolved situation. 

- Skill to propose suitable resolution 

Based on target of problem-solving skill and result of 

analyzing situation factors in order to make prediction and propose 

resolution based on private knowledge and experience. These 

proposal must be predicted strong point and weak point in different 

pratical conditions in order to make it basic to decide the best solution. 

- Skill to explain chosen resolution 

After having chosen resolution, learner implement to analyse 

scientific basic, the suitability of chosen resolution in specific 

situation in order to make it basic to solve problem effectively. 

- Skill to do experiment and evaluate chosen resolution 

 Do experiment the chosen resolution, consider the progress 

and result of resolution process whether it is suitable or not in order 

to have suitable adjustment and have lesson for learner during 

process to solve situation.   

2.4. Training process for students to develop the problem-solving 

ability in Biology practical experiments teaching at high school 

It can be seen that the formation and development of skills is 

knowledge combining thinking and op practice. Therefore, in 

order to effectively develop problem-solving ability for 

undergraduates, this training process needs to approach the stages 

of the formation and development of skills in learners and is also 

developed on the basis of cognitive theory. The training process 

for undergraduates must be developed to ensure systematicity, 

inheritance, suitability with the content when teaching Biology PE 

in accordance with the practical conditions at pedagogical 

Universities; to ensure that undergraduates can practice this skill 

regularly in basic modules as well as in the Teaching Methods 

module during the training process. 
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Image 2.4: The process to develop problem-solving ability for 

undergraduates in teaching Biology PE at high school. 

- Step 1: For undergraduates to study theoretical knowledge 

about the role and meaning of experiments in teaching Biology at 

high schools; objectives of teach PE, principles and process of 

solving situations when conducting experiments and teaching PE. 

This step helps undergraduates to have the necessary theoretical 

background knowledge for the formation of problem-solving ability 

in teaching Biology PE at high school. 

- Step 2: Organize for undergraduates to practice solving 

sample situations, this is their practice stage. This pstage includes the 

following steps: Students observe some sample situations that have 

been solved by others in the correct sequence of steps; repeat such 

 

Step 1: Identify situations and theory of solving situations 

in teaching Biology PE at high school for undergraduates 

 

Step 2: Solve sample situations in teaching Biology PE at 

high school 

Step 3: Practice solving situations in teaching Biology PE 

at high school 

Step 4: Report on practical results of solving situations in 

teaching Biology PE 

 

Step 5: Evaluate the undergraduates’ results of solving 

situations in teaching Biology PE 

Sinh học của SV, SV hoàn thiện KN 
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steps to solve the same situation under the guidance and suggestions 

of the teacher. Students are asked to discuss and evaluate the 

treatment options for the teacher's sample situations. The assessment 

process will help students express their views on the solutions, 

assessments, arguments, and proofs through their understanding of 

the above situations. 

- Step 3: Teacher assigns tasks to students through exercises 

and case studies. In this stage, students will practice dealing with 

common situations in teaching Biology PE at high school. Students can 

work in groups or individually, submit products as reports and class 

presentations. The groups discuss and evaluate the results in class. The 

teacher monitors, observes and evaluates the level of achievement in 

each component skill of the students; monitor the progress and change 

in attitude of students in the problem-solving process.  

- Step 4: Students discuss in groups, conduct experiment; 

evaluate the options to handle the situation; conduct experimental 

improvements (if any). In this step, students discuss in groups to 

analyze the situation and propose an appropriate solution. For 

relatively simple experiments with short implementation time, 

students verify proposed solutions; evaluate and continue to adjust 

such options to be most appropriate; Make appropriate improvements 

to the experiment if necessary. 

Students practice in groups, evaluate the proposed options; 

complete solutions to solve situations when teaching PE.  

- Step 5: The teacher assesses the students' students' skill 

acquisition by tests; lesson plan; observation; taking notes; peer 

assessment of students. The assessment of the formation and 

development of problem-solving skills for students is conducted 

through tests spread throughout a semester. Besides the test results; 

the teacher monitors, observes, records and evaluates the learning 

attitude, the change in attitude of the students. Combined with the 

peer assessment results of the students, the teacher conducts the 

assessment of the students' skills training results according to the 

pre-designed criteria. In addition to the teacher's assessment, students 

also self-assess their own level of formation of problem-solving 

ability in teaching biology PE at high school. The teacher guides 
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students to self-assess the development of the problem-solving 

ability when teaching their own PE, thereby taking appropriate 

corrective measures. If the self-assessment of students' skills is still 

low, they need to go back to step 3 of this process to practice more. 

Through self-assessment, students will see that the self-assessment 

process is also their own learning process. 

2.5. List of exercises of developing for undergraduates the problem-

solving ability in Biology practical experiments teaching at high 

school.  

 Based on the collected situations, we developed 19 exercises, 

17 situation exercises for student to develop the problem-solving ability 

in Biology PE teaching at high school under the procedure.  

2.5.1. Training exercise for student to analyse situation data (7 

exercises)  

For example: when implement specimen to observe process of 

meiosis in chives cell. Student can’t observe clearly all periods of 

meiosis process on specimen, basically student only observe the 1st and 

the 2nd period. The above situation is showing out which problem? 

Why can you only observe the cell on the 1st and the 2nd period? 

2.5.2. Training exercise for student to identify target to direct when 

solve situation  (7 exercises) 
For example: during process of observation specimen mitosis on onion 

roots cell (image 2.5), teacher usually ask student the below question: 

Which the period of cell division are the cell in the image 2.5 on?  After 

having observed cell in the image 2.5, Ms. An said that there was 

unusual situation on the process of mitosis onion root cell. What is the 

target of above situation? Do you agree with Ms. An? Why? 

 

 

 

 

 

 

Image 2.5: Mitosis of onion root cell (X600) 

2.5.3. Training exercise for student to train skill to propose suitable 

resolution(11 exercises) 



16 

 

 

 

For example: When teaching the experimental content about 

the phototropism of plants (Biology 11, there is a hypothesis that 

"The cotyledon is the place to receive light in the phototropism in 

plants", I will organize for How do students design an experiment to 

test the above hypothesis? 

Anticipate situations when students conduct the above 

experiment and propose appropriate handling measures. 

2.5.4. Training exercise for student skill to explain chosen 

resolution (4 exercises)  

In the practical content of studying the size of the population 

according to the catch-release method. When doing the above 

experiment, a friend suggested the idea of counting the number of 

rice weevils in the jar. 

In your opinion, is this proposal feasible? Why? 

Please elaborate a detailed implementation plan for the above 

experiment. 

2.5.5. Training exercise for student skill to do experiment and 

evaluate chosen resolution (6 exercises) 

With practical content observing chromosome number mutations 

on temporary microscopy. Some teachers have difficulty in preparing 

4-5% orcein acetic dyes or 4-5% carmine acetic dyes. These dyes are 

expensive and difficult to prepare. 

Please study relevant documents to find alternative dyes to help 

teachers overcome these difficulties. 

Design an improved process to perform mitotic slides with the 

following goals: simple implementation process, saving cost, time 

and giving the best efficiency. 

2.6. Criteria for assessing situational skills in teaching and 

experimenting with Biology in high school students at 

Pedagogical University 

2.6.1. Purpose and overall quality level rating scale 

Assessment of skills is a very necessary stage in order to 

determine the status and progress of learners in the process of 

learning and training. The assessment of skills does not stop at each 

individual skill, but also evaluates the sum of the component skills in 

order to comprehensively assess the learner's capacity. In this topic, 
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we choose to use the Dreyfus scale to evaluate the skills of handling 

situations in teaching experimental experiments for students. 

2.6.2. Criteria and rating scale 

Through the analysis of the system of skills to handle 

situations that need to be trained for students, based on the 

requirements to be achieved about situation handling skills in 

teaching experimental experiments. We proceed to build the criteria 

tables to evaluate the component skills. To assess the proficiency of 

the 5 component skills, we design each skill to correspond to 4 levels 

(Level 1. Initial; Level 2. Initially at a higher level of toxicity; Level 

3. Have skill; Level 4. . Proficiency) will be recorded and adjusted 

accordingly after conducting the survey.  

2.6.3. Scale to evaluate the synthesis of situational skills in 

teaching and experimenting Biology in high school 

Table 2.1: Scale to evaluate the synthesis of situational skills in 

teaching and experimenting biology in high school 

Level Performance of component skills 

Level 1: Initial Student achieves level 1 in all 5 component skills. 

Level 2: 

Initially at a 

higher level 

Students need to achieve level 2 in the component 

skills (A, B, C, D); Component skills (E) may be 

at level 1 due to objective conditions of time and 

facilities, students cannot re-experiment the 

chosen option. 

Level 3: 

skillfull  

Students need to achieve level 3 in the component 

skills (A, B, C); individual skill (D) can reach 

level 2; Component skill (E) can be at level 1. 

Level 4: 
Competent 

Students need to reach level 3 in the component 

skills (A, B, C, D); Component skills (E) may be 

at level 2 due to objective conditions of time and 

facilities, students cannot re-experience the chosen 

option to the fullest extent. 
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Image 2.6: Diagram of developing situation handling skills for 

students in teaching at high school. 

2.6.4. Assessment methods 

 Students perform examinations through exercises and situation 

exercises; Evaluation through the practical lesson plans of students; 

Through the observation sheet, taking notes during the students’ lessons. 

2.6.5. Assessment tools  

Based on the assessment criteria of skills, we develop the assessment 

sheet of problem-solving ability in PE teaching. 
 

CHAPTER 3: PEDAGOGICAL EXPERIMENT 

3.1. Purpose 

Evaluate the correctness and effectiveness of the scientific 

hypothesis set out in this topic.  

3.2. Experimental objects and methods  

3.2.1. Experimental objects 

 Perform experiments for students in the 3rd and 4th years studying 

Biology Pedagogy at Saigon University and Ho Chi Minh City 

University of Education, including 58 students and 177 students for 

official experiments in total. Duration of experimental survey: 1st 

semester of school year 2018 - 2019; 1st semester of school year 2019-

2020.  

Initial(A1,B1,C1,D1,E1) 

Initially at a higher level 
(A2,B2,C2,D2,E1) 

Skillfull 
(A3,B3,C3,D2,E1) 

Competent 
(A3,B3,C3,D3,E2) 
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3.2.2. Experimental arrangement 

Organize experiments under the criteria based on the impact 

experimental method in order to monitor the formation and 

development of problem-solving ability in PE teaching. The 

assessment before and after the experiment will be indicated in the 

same assessment sheet with specific meassure.  

3.3. Official experimental results  

 The problem-solving ability in PE teaching of 177 students 

were observed, recorded and evaluated. In addition, the researching 

method were used to verify the results by randomly selecting 9 

students from 3 groups of academic ability levels as excellent, good, 

average. 

Table 3.1. Results of the examination on problem-solving ability in 

Biology PE teaching at high school  

Exam 

No.  

Number 

of 

students 

Topic No. 1 Topic No.2 Topic No. 3 Topic No.4 

Quan

tity 
% 

Quantit

y 
% 

Qua

ntity 
% 

Quantit

y 
% 

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 

 
Table 3.2: Results of the examination on problem-solving ability in 

Biology PE teaching at high school 
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The results of the 5 tests are indicated in table 3.6 and image 3.2, 

showing that, in the first test before the experiment, the number of 

students who achieved level 1 was 85.9%, many students did not 

pass at level 2 and 3. Most students have not yet analyzed the 

contradictions of the situation; still confused in proposing solutions; 

have not fully explained scientific basis of such solutions. After 

training in teaching methods, students' skills have improved with 

increasing results in examination No. 2, 3, 4 and 5. The results in the 

final examination showed that there were no student at level 1; 

14.7% at level 2; 71.8% at level 3 and 13.6% at level 4. 

Table 3.2. Achievement resuls of the problem-solving ability in PE 

teaching  

Statistical 

parameters 
Test No.1 Test No.2 Test No.3 Test No.4 Test No.5 

Number of 

sample 
177 177 177 177 177 

Arithmetic Mean 1,15 1,66 2,21 2,75 2,99 

Median 1 1 2 3 3 

Mode 1 1 2 3 3 

Standard 

deviation 
0,371 0,839 0,844 0,782 0,533 

Variance 0,137 0,704 0,712 0,611 0,284 

Variation range 2 3 3 3 2 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 3 4 4 4 4 

Total 203 293 391 486 529 

  

 According to the analysis of experimental results in Table 3.2, 

it can be seen that, the Arithmetic mean of the achievement results 

are gradually increasing after each specific test as follows: 1.15, 

1.66, 2.21, 2.75, 2.99.  The initial results show the development of 

problem-solving ability in PE teaching of students.  

The standard deviation and variation range are within the confidence 

range after the examinations. In order to compare the difference of 

the examinations’ results whether they are statistically or not, the 

compare mean/Paired Sample T-test were used in SPSS software to 
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determine the difference between the mean values over the 5 

examinations. Hypothesis H0: there is no difference between the 

examination of the problem-solving ability in PE teaching; Theory 

H1: there is a difference between the examination of the problem-

solving ability in PE teaching. The test results are indicated in Table 

3.3. 

Table 3.3. Result of the different of the average value of the 

examinations 

 

 
t df 

Sig.(2-

tailed) 

Arithmetic 

Mean 

Standard 

deviation 

Confidence 

range 95% 
   

Lower Higher 

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 

 

Result of the T-test in Table 3.8 show that the difference of the 

Arithmetic Mean of the skill achievement of students after the 

examinations is statistically significant. The arithmetic means gradually 

are 0,508; 0,554; 0,537; 0,243 with p values (Sig.(2-tailed)) which 

are all less than 0.05. Thus, it is possible to reject the hypothesis H0, 

and accept H1, ie the difference in arithmetic mean of the level of 

skills achieved by students after the examinations, which is 

statistically significant with 95% confidence range. The examination 

results show that the development of problem-solving ability in PE 

teaching is due to the impact of experimental factors, not by chance. 

Experimental results show the effectiveness of the measures; training 

process for students the problem-solving ability in Biology PE 

teaching at high school. 
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 During the observation, recording and evaluation of the skill 

proficiency of 9 students in 3 groups of different academic abilities, 

the result obtained in Table 3.17 and Chart 3.12 show that Student 1, 

Student 2, Student 3 all have the proficiency of problem-solving 

ability in PE teaching at the highest level as level 4. However, 

student 3 is the best among these 3 students, because from the 

beginning, this student was at level 1, but after the training, it has 

developed to the highest level as level 4 at the 3rd examination and 

maintained such score in the following examinations. Student 1 and 

2 have the same skill development, despite of the difference in the 

skill achievement before the time of this experiment. The 3 students 

in the average range of ability are student 7, 8 and 9 have starting 

points at level 1, but their developments are different. Sttudent 9 has 

a relatively show development. After 3 examinations, all 3 students 

are at level 1; in the 4th examination, they reach level 2; and level 3 

in the 5th examination. Students with good and excellent ability have 

made remarkable progress in developing the problem-solving ability 

in Biology PE teaching. 

Table 3.4. Created result and development of problem-solving skil of 

9 students 

No. 

Experimental 

analysed 

student’s symbol  

The 

1
st
 

test 

The 

2
nd

 

test 

The 

3
rd

 

test 

The 

4
th

 

test 

The 

5
th

 

test 

1 Student 1 2 2 3 4 4 

2 Student 2 1 2 3 3 4 

3 Student 3 1 2 4 3 4 

4 Student 4 1 2 2 3 3 

5 Student 5 1 2 3 3 4 

6 Student 6 2 1 2 3 3 

7 Student 7 1 1 2 2 3 

8 Student 8 1 1 2 2 3 

9 Student 9 1 1 1 2 3 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

1. CONCLUSTION 

During the implementation of this research, we have achieved 

the following theoretical and practical results: 

1.1. Systemize theorical basic on practice, practice experiment, 

practice experiment teaching, ability of biology practice experiment 

as well as situation, teaching situation and problem-solving skill in 

teaching. 

1.2. Develop 45 common situations in PE teaching for 15 

practical topics in Biology program at high school. These situations 

have been systematized into groups, including: Laboratory safety 

situation; Situation when creating, conducting experiments; 

Situations when teaching experiments; Situation when conducting 

experiment improvement. 

1.3. Problem-solving ability in Biology PE teaching at high 

school is an important component for teachers’ expertise. We 

determine the logical structure of component skills in order to train 

students, including: Analyzing skill the data of situation; Skill to 

identify aiming target when handling problem; Skill to propose 

suitable solutions; Skill to explain the selected solution; Skill to 

practice, evaluate the selected solution. The smooth coordination of 

the above component skills will help teachers actively and creatively 

handle situations arising in Biology PE teaching at high school. 

1.4. Establishing a problem-solving skill training process in 

teaching and experimenting consists of five steps: Step 1. Determine 

situations and theory of handling situations in high school biology 

teaching and experimentation for the undergraduates; Step 2. Handle 

sample situations in high school biology teaching and 

experimentation; Step 3. Practice handling situations in high school 

biology teaching and experimentation; Step 4. Report on practical 

results of handling situations in high school biology teaching and 

experimentation; Step 5. Evaluate the undergraduate’s results of 

handling situations in high school biology teaching and 

experimentation to perfect their skills. 

1.5. Establish 35 exercises to train student problem-solving skill 

in teaching biology practice experiment at high school and they are 



24 

 

 

 

classified based on component skills which are identified in structure 

of skill. 

1.6. We have researched and developed the criteria; assessment 

measure; development progress of the problem-solving ability in 

Biology PE teaching at high school. 

1.7. Successfully and effectively improved some experiments in 

Biology program at high school to train not only component skill but 

also total problem-solving skill in teaching biology PE. Proposing 

solutions to handle problems to ensure the safety of Biology 

laboratory at high schools. 

2. RECOMMENDATIONS 

2.1. Cần Need to focus on developing the problem-solving 

ability in PE teaching to approach the general education program of 

2018. 

2.2. The developing of the problem-solving ability for students 

need to be done in both basic subject as well as the Teaching theory 

and methods.  

2.3. Need to regularly train laboratory safety knowledge, 

problem-solving ability in PE teaching as skills to improve 

experiments for teachers according to actual conditions of schools 

and localities. 

2.4. Strengthen the maintenance of laboratory equipment. 

Improve the efficiency of laboratories in teaching Biology nowadays. 
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