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1. Đặt vấn đề
Giáo dục định hướng năng lực nhằm mục tiêu phát 

triển năng lực của người học; đặc biệt chú trọng kĩ năng 
vận dụng tri thức vào thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người 
học có năng lực giải quyết được các tình huống của cuộc 
sống và nghề nghiệp. Năng lực nói chung và năng lực 
giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) của học sinh (HS) nói riêng 
chủ yếu được hình thành qua hoạt động học tập. Hệ 
thống bài tập (BT) định hướng phát triển năng lực chính 
là công cụ dẫn dắt HS hoạt động học tập và là công cụ để 
giáo viên (GV) củng cố, ôn tập; kiểm tra và đánh giá năng 
lực của HS [1]. Bài tập nghiên cứu trường hợp (BTNCTH) 
là một dạng BT phát triển NLGQVĐ của HS, đây là dạng 
BT yêu cầu người học tự lực nghiên cứu một trường hợp 
thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đó.

Sinh thái học là một trong những môn học cơ sở 
của Sinh học, nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa 
sinh vật với sinh vật và giữa sinh vật với môi trường tồn 
tại của nó ở những mức độ tổ chức khác nhau, từ cá thể, 
quần thể đến quần xã sinh vật và hệ sinh thái [2]. Sinh 
thái học là môn khoa học thực nghiệm chặt chẽ. Các 
nguyên lí sinh thái học là cơ sở khoa học của các vấn 
đề môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường. Những 
nghiên cứu trường hợp trong Sinh thái học như: Các thí 
nghiệm thực địa, sử dụng các nguyên lí sinh thái học vào 
giải quyết những vấn đề môi trường là những tư liệu 
thực tiễn bổ ích để xây dựng BTNCTH trong dạy học Sinh 
thái học ở trung học phổ thông (THPT). 

2. Năng lực giải quyết vấn đề
NLGQVĐ là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các 

quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc 
cảm để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không 
có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường [3].

Vì vậy, cấu trúc NLGQVĐ phát triển ở HS bao gồm 4 

thành tố sau:
- Năng lực phát hiện và làm rõ vấn đề, bao gồm: 

Phân tích tình huống, phát hiện vấn đề và diễn đạt vấn 
đề.

- Năng lực đề xuất các giải pháp: Thu thập thông 
tin, xử lí (kết nối, lựa chọn, sắp xếp...) thông tin, đề xuất 
được giải pháp giải quyết vấn đề (GQVĐ).

- Năng lực lựa chọn giải pháp và triển khai giải pháp 
GQVĐ, bao gồm: Lựa chọn giải pháp phù hợp, lập kế 
hoạch GQVĐ và thực hiện kế hoạch.

- Năng lực đánh giá và vận dụng, bao gồm: Giám sát 
được toàn bộ kế hoạch và làm chủ được kế hoạch, có sự 
điều chỉnh cho hợp lí và nhận ra sự phù hợp hay không 
phù hợp của giải pháp; vận dụng trong tình huống mới 
[3].

3. Bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học 
phần Sinh thái học - Sinh học 12

3.1. Khái niệm bài tập nghiên cứu trường hợp
Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy 

học, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình 
huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống 
đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu là hoạt động nhóm [4].

BTNCTH trong dạy học là dạng bài tập đề cập đến 
một tình huống từ thực tiễn cuộc sống, tình huống 
đó đã xảy ra hoặc có thể xảy ra trong thực tiễn; những 
tình huống đó chứa đựng vấn đề cần giải quyết. Để giải 
quyết các vấn đề đó đòi hỏi có những quyết định dựa 
trên cơ sở lập luận. Vì vậy, người học cần vận dụng có 
phối hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ vào việc GQVĐ 
trong những tình huống cụ thể. Mục đích cốt lõi của 
BTNCTH là để phát triển năng lực của người học, đặc biệt 
là NLGQVĐ. Người học nhận thức được các vấn đề trong 
thế giới hiện thực có thể được giải quyết bằng các biện 
pháp khác nhau.
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3.2. Cấu trúc của bài tập nghiên cứu trường hợp 
trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 

Cấu trúc của BTNCTH gồm các thành phần sau:
(1) Tiêu đề: Tiêu đề về trường hợp nghiên cứu. 
(2) Phần mô tả trường hợp: Trường hợp cần được 

mô tả rõ ràng và cần thực hiện các chức năng lí luận dạy 
học như: Trường hợp cần chứa đựng vấn đề và có thể 
có xung đột; trường hợp cần có nhiều cách giải quyết; 
trường hợp cần tạo cho người học có thể trình bày theo 
cách nhìn của mình; trường hợp cần vừa sức, người học 
có thể giải quyết trên cơ sở vận dụng kiến thức và kĩ 
năng của họ.

(3) Phần nhiệm vụ của người học: Đây chính là 
hệ thống câu hỏi người học cần trả lời khi nghiên cứu 
trường hợp. Các câu hỏi cần rõ ràng, vừa sức và nhằm đạt 
mục tiêu bài học [4].

3.3. Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp 
trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12

Căn cứ vào mục tiêu phát triển NLGQVĐ cho HS 
thông qua dạy học học phần Sinh thái học - Sinh học 12, 
có thể có các dạng BTNCTH sau:

- Dạng BT xác định vấn đề: Trong dạng BT này HS 
học cách xác định xem vấn đề gì ẩn chứa trong trường 
hợp đã cho. Thông tin trong trường hợp đã cho là nhiều, 
trong đó có cả thông tin nhiễu; vấn đề chưa được nêu rõ, 
HS cần phát hiện các vấn đề ẩn. Sau khi xác định được 
vấn đề mới tìm phương án giải quyết vấn đề, thực hiện 
phương án đã chọn, đánh giá vấn đề.

- Dạng BT thu thập thông tin: Trong dạng BT này, 
thông tin chưa được đưa ra đầy đủ trong mô tả trường 
hợp, HS học cách tự thu thập thông tin cho việc GQVĐ. 
Trên cơ sở đó, HS cần tìm các phương án giải quyết và 
quyết định phương án GQVĐ phù hợp.

- Dạng BT giải quyết vấn đề: Trong dạng BT này HS 
học cách giải quyết một vấn đề đã được nêu rõ trong 
trường hợp. Thông tin trong trường hợp đã cho được 
cung cấp đầy đủ, HS cần tìm các phương án giải quyết 
và quyết định phương án GQVĐ phù hợp.

- Dạng BT đánh giá: Trong dạng BT này HS học cách 
đánh giá, phê phán hay đồng tình với phương án đã được 
đưa ra. Đối với dạng BT này, vấn đề đưa ra đã rõ ràng, 
thông tin cung cấp đầy đủ, phương án giải quyết cũng 
đã được đưa. Người học đánh giá phương án giải quyết 
đó, phê phán hay đồng tình, giải thích cách đánh giá của 
mình. Người học có thể tìm phương án khác thay thế [4].

Tuy nhiên, sự phân chia các dạng BT như trên chỉ 
mang tính chất tương đối, tùy theo mức độ rèn luyện 
NLGQVĐ có thể kết hợp các dạng BT nêu trên. Ngoài 
ra, căn cứ vào mục đích của lí luận dạy học có thể có 
dạng BTNCTH được sử dụng trong khâu nghiên cứu tài 
liệu mới, hoặc dạng BTNCTH được sử dụng trong khâu 
ôn tập hoàn thiện kiến thức hay dạng BTNCTH được sử 
dụng trong khâu kiểm tra đánh giá.

4. Quy trình thiết kế bài tập nghiên cứu trường 
hợp trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, chúng tôi 
đề xuất quy trình thiết kế BTNCTH trong dạy học phần 
Sinh thái học - Sinh học 12 bao gồm 6 bước như sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu của chủ đề ở sách giáo 

khoa (SGK), chú trọng xác định mục tiêu về phát triển 
NLGQVĐ của HS trong chủ đề

GV xác định mục tiêu học tập cụ thể về kiến thức, kĩ 
năng và thái độ của chủ đề. Trên cơ sở đó, xác định mục 
tiêu phát triển NLGQVĐ của HS thông qua các vấn đề 
trọng tâm và gắn với thực tiễn của chủ đề. 

Bước 2: Phân tích nội dung của chủ đề ở SGK, xác 
định vấn đề trọng tâm để thiết kế BTNCTH

GV nghiên cứu nội dung để xác định thành phần 
kiến thức trọng tâm của chủ đề (khái niệm hay quá trình, 
quy luật hay học thuyết). Nếu là kiến thức khái niệm cần 
xác định nội hàm và ngoại diên; nếu là kiến thức quá 
trình cần phân tích cơ chế; nếu là kiến thức quy luật cần 
xác định bản chất quy luật... Mục tiêu của GV khi xây 
dựng một BTNCTH là giúp HS vận dụng các khái niệm để 
phân tích các tình huống thực tiễn và đưa ra cách thức 
giải quyết. Vì vậy, việc xác định và phân tích nội dung 
trọng tâm của chủ đề để làm cơ sở cho việc xác định vấn 
đề đặt ra của BTNCTH là rất cần thiết. 

Bước 3: Nghiên cứu vấn đề, thu thập và lựa chọn 
dữ liệu

Sau khi xác định vấn đề đặt ra của BTNCTH, GV 
nghiên cứu vấn đề và thu thập các dữ liệu thích hợp, 
cần thiết từ các nguồn như sách, báo, tạp chí chuyên 
ngành, các trang web về khoa học sinh học, giáo dục... 
Trong phần Sinh thái học, những nghiên cứu trường hợp 
thực như: Các thí nghiệm sinh thái học (thí nghiệm tìm 
hiểu về ảnh hưởng của loài ưu thế; thí nghiệm về chu 
trình dinh dưỡng ở rừng thực nghiệm, thí nghiệm về 
quan hệ cạnh tranh của hai loài trùng cỏ,...); hiện tượng 
khuếch đại sinh học của các chất hóa học độc hại trong 
môi trường như DDT, metyl thủy ngân trong các hệ sinh 
thái...; quá trình diễn thế sinh thái trong tự nhiên hay do 
tác động của con người; những nghiên cứu về ô nhiễm 
môi trường,... là nguồn tư liệu để xây dựng BTNCTH. Đối 
chiếu với mục tiêu học tập ở bước 1 và nội dung trọng 
tâm ở bước 2, GV lựa chọn các thông tin có thể mã 
hóa thành BTNCTH ứng với các khâu của quá trình dạy 
học. Đây chính là nguồn dữ liệu “thô” để xây dựng các 
BTNCTH phát triển NLGQVĐ ở bước 4. 

Bước 4: Viết BTNCTH, biên tập và xem xét lại 
BTNCTH

Trên cơ sở nguồn dữ liệu đã được chọn lọc ở bước 
3, GV sắp xếp các dữ liệu và viết bản thảo về BTNCTH, 
bao gồm:  

- Tổ chức tài liệu và các ghi chép. 
- Xác định tình huống hay sự kiện cần xây dựng.
- Chuẩn bị một đề cương tình huống (có thể dưới 

dạng bản đồ tư duy).
- Viết bản thảo về BTNCTH, gồm có bốn phần sau:
+ Đặt tiêu đề: Dựa vào vấn đề trọng tâm của tình 

huống và căn cứ vào mục tiêu học tập, GV đặt tiêu đề 
phù hợp. Tiêu đề có thể là một câu hỏi, một câu cảm thán, 
một cụm từ cô đọng... sao cho thể hiện được một vấn đề 
lí thuyết hay thực tiễn hấp dẫn, hay một tình huống mâu 
thuẫn, kích thích hứng thú nhận thức của HS.

+ Viết phần mô tả trường hợp: GV xử lí thông tin đã 
lựa chọn bằng cách sắp xếp, chỉnh sửa lại dữ liệu để vấn 
đề nêu ra được diễn đạt dưới dạng một tình huống với 
lời văn súc tích, chính xác, đầy đủ thông tin, hình ảnh rõ 
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ràng... đáp ứng tốt mục đích mà người dạy hướng đến. 
Phần này có thể được mô tả dưới dạng văn bản hay là 
một đoạn phim tư liệu hoặc cả hai, có thể có đồ thị, bảng 
số liệu, thí nghiệm... Lưu ý, trường hợp cần được mô tả 
rõ ràng và cần thực hiện các chức năng lí luận dạy học.

+ Viết phần nhiệm vụ: Căn cứ vào mục tiêu phát 
triển NLGQVĐ của chủ đề học tập để thiết kế hệ thống 
câu hỏi phù hợp. Có thể có 1 hoặc nhiều câu hỏi (trắc 
nghiệm/tự luận), câu hỏi có thể được sắp xếp theo các 
mức độ rèn luyện NLGQVĐ khác nhau từ thấp đến cao. 

+ GV xây dựng lời giải của BT. Ngoài ra, GV cần dự 
kiến lời giải của HS để có sự định hướng phù hợp.

- Biên tập và xem xét lại: Xem xét kĩ lưỡng cách trình 
bày thông tin. Loại bỏ thông tin không cần thiết. Kiểm 
tra xem liệu thông tin có được trình bày theo một trật tự 
có ý nghĩa không. Kiểm tra lỗi chính tả, kiểm tra kết cấu 
câu và đoạn văn [5].

Bước 5: Thử nghiệm BTNCTH
GV thử nghiệm BT với một nhóm nhỏ HS. Trên cơ sở 

đó, có thể biên tập lại BT để hoàn thiện hơn.
Bước 6: Thiết kế kế hoạch bài học của chủ đề có sử 

dụng BTNCTH
GV thiết kế kế hoạch bài học của chủ đề, trong 

đó BT được sử dụng như là một biện pháp phát triển 
NLGQVĐ của HS. GV xác định BT sẽ được sử dụng ở khâu 
nào trong quá trình dạy học (nghiên cứu tài liệu mới, 
hay trong khâu ôn tập, tổng kết chương; hoặc sử dụng 
trong  kiểm tra đánh giá). Xác định thời gian HS sử dụng 
BT (thực hiện trên lớp hay ở nhà). Từ đó, soạn kế hoạch 
bài học có sử dụng BT phù hợp. 

5. Thiết kế bài tập nghiên cứu trường hợp trong 
dạy học chủ đề “Hệ sinh thái”, phần Sinh thái học - 
Sinh học 12 

Vận dụng quy trình trên, trong chủ đề “Hệ sinh thái” 
- Sinh học 12, có thể thiết kế nhiều BTNCTH, chúng tôi 
minh họa một số dạng BTNCTH như sau:

5.1. Dạng bài tập nghiên cứu trường hợp thu thập 
thông tin 

Nghiên cứu trường hợp sau:
Trai vằn và nước dằn tàu 
Trai vằn  (Dreissena polymorpha) là một loài trai 

sông nhỏ có nguồn gốc từ các hồ ở miền Nam nước Nga. 
Chúng thường có kích thước bằng một móng tay. Một 
con trai cái có thể đẻ từ 30.000 đến 40.000 trứng trong 
mỗi chu kì sinh sản và hơn 1 triệu trứng mỗi năm. Ấu 
trùng của nó cực nhỏ, trôi dạt trong nước trong vài tuần 
và sau đó bám trên bất kì bề mặt cứng nào mà nó gặp 
phải. Chúng ăn lọc, chủ yếu là các loại sinh vật phù du. 
Chúng có khả năng bám chặt. Chỉ cần 1 vật cứng như 
chân vịt, vỏ tàu thậm chí cả sinh vật khác như tôm, rùa, 
trai bản địa... ở trong nước trong vòng 20 giây, chúng sẽ 
lập tức bám dính lấy, gây thiệt hại.  

Trai vằn đã vô tình được đưa đến Bắc Mĩ trong nước 
dằn tàu của các tàu chở hàng xuyên đại dương. Nước dằn 
tàu là nước biển được bơm vào hầm hàng giúp cho tàu 
có sự cân bằng ổn định khi hoạt động ở chế độ không 
có hàng hoặc ít hàng. Nước này thường được lấy từ cảng 
xuất phát của con tàu. Khi tàu lấy hàng thì người ta lại 
xả nước ra. Trai vằn đã được đưa vào Ngũ Hồ (Mĩ) vào 
năm 1986 nhưng chẳng bao lâu sau thì chúng đã có mặt 
khắp Ngũ Hồ (bao gồm hồ Superior, Huron, Michigan, 
Erie và Ontario), hồ Hudson, sông Mississippi và nhiều 
hồ ở Trung và Tây của nước Mĩ cũng như ở Canada [6]. 

Nhiệm vụ: 
1. Hãy xác định nguyên nhân dẫn đến sự có mặt của 

loài trai vằn ở nước Mĩ và sự  lây lan của loài trai này ở các 
bang của nước Mĩ từ 1986 đến 2013. 

2. Tại sao nói “Trai vằn là loài ngoại lai xâm hại đối với 
môi trường nước ngọt ở Mĩ”?

3. Giả sử bạn là một nhà sinh thái học, hãy tìm hiểu 
về những loài ngoại lai xâm hại môi trường sống ở địa 
phương và viết một bài báo cáo ngắn về tác hại của 
những loài sinh vật ngoại lai, đồng thời đề xuất các biện 
pháp ngăn ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại ở nước ta. 

5.2. Dạng bài tập nghiên cứu trường hợp giải 
quyết vấn đề

Nghiên cứu trường hợp sau:
Bệnh Minamata - Điều người Nhật 

không thể nào quên
Minamata là tên một thành phố xinh 

đẹp thuộc tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) 
nhưng nó cũng là tên một căn bệnh xuất 
phát từ thành phố này. Vào tháng 4/1956, 
một bé gái được đưa vào bệnh viện địa 
phương với những biểu hiện kì lạ: Khó đi, 
khó nói và co giật. Hai ngày sau, em của 

 

 
Hình 1: Vị trí được tìm thấy của trai vằn (Dreissena polymorpha) trên bản 

đồ nước Mĩ trong các năm 1986, 1990, 1992 và 2013 (thể hiện ở chấm 
tròn màu đỏ trong bản đồ)[7].

Hình 2: Mật độ của quần thể trai vằn và trai 
bản địa trên hồ Hudson (Mĩ) từ năm 1991 đến 

năm 2009 [8].
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cô bé này cũng bị các triệu chứng tương tự. Đến ngày 
01/5/1956, giám đốc bệnh viện báo cáo với trung tâm y 
tế địa phương rằng đã phát hiện một căn bệnh chưa từng 
được biết đến. Vào tháng 7/1959, nhóm nghiên cứu ở Đại 
học Kumamoto báo cáo rằng căn bệnh này là do nhiễm 
độc một loại kim loại nặng hòa tan trong nước biển. Lúc 
đó, dù bị tình nghi liên quan đến vụ này, công ty Chisso 
ở Minamata vẫn phủ nhận mọi trách nhiệm và tiếp tục 
xả chất thải ra vịnh. Đến ngày 26/9/1968, các chuyên gia 
mới xác định được bệnh Minamata do metyl thủy ngân 
được truyền qua các loại hải sản như cá và sò. Khi methyl 
thủy ngân xâm nhập vào cơ thể người, gây hủy hoại hệ 
thống thần kinh. Hợp chất độc hại này do công ty Chisso 
tạo ra trong quá trình sản xuất acetaldehyde và họ đã xả 
chất thải không qua xử lí ra sông.

Bệnh Minamata để lại nhiều hậu quả kinh hoàng 
tùy theo mức độ nhiễm độc. Những người bệnh nặng 
thường rú lên vì đau đớn, thường xuyên co giật và bị 
liệt. Một số người bị mù, điếc hoặc mất trí. Phụ nữ nhiễm 
metyl thủy ngân có nguy cơ sinh con bị bại não, điếc, 
mù. Sau hơn nửa thế kỉ, căn bệnh này vẫn còn hành 
hạ biết bao nhiêu người [9]. Từ câu chuyện về bệnh 
Minamata cho thấy con người vừa là nạn nhân cũng vừa 
là thủ phạm. 

Nhiệm vụ:  
1/ Hãy giải thích nhận định: Từ câu chuyện về bệnh 

Minamata cho thấy con người vừa là nạn nhân cũng vừa 
là thủ phạm. 

2/ Có ý kiến cho rằng: Quá trình khuếch đại sinh 
học của metyl thủy ngân trong vùng biển này đã gây 
nên căn bệnh Minamata. Bạn có đồng ý với ý kiến đó 
không, tại sao?

3/ Vào những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, ở một số 
vùng nhiệt đới, người ta phun thuốc DDT (hóa chất được 
sử dụng làm thuốc diệt côn trùng gây hại cho nông 
nghiệp và diệt muỗi) để diệt muỗi gây bệnh sốt rét. Tất 
nhiên, muỗi bị tiêu diệt nhưng kéo theo hàng loạt hậu 
quả khác, làm rối loạn lưới thức ăn và dẫn đến sự mất 
cân bằng trong hệ sinh thái [2]. Trong trường hợp này, 
theo bạn, phải giải quyết như thế nào mâu thuẫn giữa 
việc bảo vệ con người với bảo vệ các loài sinh vật khác 
trong hệ sinh thái?

4/ Từ các trường hợp trên, con người rút ra được bài 
học gì? Hãy đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường từ bài 
học này. 

5.3. Dạng bài tập nghiên cứu trường hợp đánh giá
Nghiên cứu trường hợp sau:
Phần 1: “Cái chết của những con sói là sự an toàn 

của con cừu!” (George Herbert, 1593 -1633)
Rừng Yellowstone là một trong những rừng quốc 

gia nổi tiếng nhất tại nước Mĩ. Đây là nơi sinh sống của 
gấu xám Bắc Mĩ, chó sói, gấu đen, linh miêu, nai sừng tấm, 
bò rừng Bizon... Dương lá rụng  (Populus tremuloides) và 
liễu  là các loài cây lá sớm rụng phổ biến nhất tại đây. 
Từ năm 1914, trong cố gắng nhằm bảo vệ quần thể nai 
sừng tấm (Cervus elaphus), Quốc hội Hoa Kì đã cho lập 
quỹ để sử dụng vào mục đích tiêu diệt sói “tiêu diệt chó 
sói, chó đồng cỏ và các động vật khác gây tổn hại cho nông 
nghiệp và gia súc”  trên các vùng đất công. Các thợ săn 
của rừng quốc gia đã thực hiện nhiệm vụ này và vào năm 
1926 họ đã bắn giết 136 chó sói xám (Canis lupus ) và 
dường như chó sói đã biến mất khỏi Yellowstone. Sự tiêu 
diệt còn tiếp diễn tới năm 1935 khi Cục Vườn quốc gia 
chấm dứt hoạt động này [10].

Nhiệm vụ: 
1/ Bạn có đồng ý với phương án tiêu diệt sói để bảo 

vệ nai sừng tấm trong rừng quốc gia của Chính phủ Hoa 
Kì không? Giải thích cho ý kiến của bạn?

2/ Hãy dự đoán điều gì xảy ra khi dường như chó 
sói đã biến mất khỏi Yellowstone? Giải thích cho dự đoán 
của bạn.

Phần 2: “Để có thêm những điều kì diệu, hãy tái 
hoang dã thế giới!” (George Monbiot)

Hai nhà khoa học William J. Ripple và Robert L. 
Beschta ở Đại học bang Oregon, lần đầu tiên nhận thấy 
sự sụt giảm số lượng các cây dương lá rụng vào năm 1997 
nhưng không thể xác định nguyên nhân gì đã gây ra sự 
suy giảm số lượng của quần thể này. Sau đó, họ nhận ra 
rằng nai sừng tấm với thói quen gặm lá cây dương chính 
là nguyên nhân. Họ cũng thấy rằng có mối quan hệ giữa 
sự suy giảm của cây dương lá rụng với sự loại bỏ hoàn 
toàn của những con sói trong công viên Yellowstone vào 
năm 1926. Trong những năm 1995,1996, Chính phủ liên 
bang đã thay đổi quan điểm về sói. Cục Động vật hoang 
dã Hoa Kì đã nhập khẩu 66 con sói xám từ Canada vào 
vườn quốc gia này. Một khảo sát tiến hành năm 2005 
thông báo họ phát hiện 13 bầy sói, tổng cộng 118 con 
tại Yellowstone và 326 con trong toàn bộ hệ sinh thái. Số 
liệu về số lượng cá thể của quần thể sói, nai sừng tấm từ 
1993 đến 2006 và số đo của chiều cao cây dương lá rụng 

    
Hình 3: Biến động số lượng của quần thể sói (A), nai sừng tấm (B) và cây dương (C) ở rừng Yellowstone [11]
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từ trước 2000 đến 2006 do Ripple và Beschta thu thập 
được trình bày ở Hình 3 [11].

Nhiệm vụ: 
1/ Phân tích các dữ liệu trong các đồ thị ở hình 3.A; 

hình 3.B và hình 3.C để lí giải tại sao Cục Động vật hoang 
dã của Mĩ đã cho nhập khẩu một số lượng sói xám vào 
rừng quốc gia này?

2/ Tại sao nói: Sự trở lại của sói xám giúp cho việc 
khôi phục đa dạng sinh học ở rừng quốc gia Yellowstone?

3/ Tại sao nói: Nhờ mối quan hệ giữa con mồi ↔ vật 
dữ 1 ↔ vật dữ 2, thiên nhiên đã xác lập nên hiện tượng 
cân bằng sinh thái?

4/ Qua nghiên cứu trường hợp trên, con người rút 
ra bài học gì? 

6. Kết luận
Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn giảng dạy, 

chúng tôi nhận thấy việc sử dụng BTNCTH trong dạy học 
học phần Sinh thái học là một trong những biện pháp 
dạy học không những phát triển được NLGQVĐ của HS 
mà còn phát triển được năng lực sáng tạo, năng lực hợp 
tác, năng lực tự học; gắn lí luận với thực tiễn. Đặc biệt, 
thông qua việc nghiên cứu tình huống thực, HS biết vận 
dụng kiến thức, kĩ năng học được để giải quyết các vấn 
đề môi trường, từ đó có được nhận thức và hành động 
đúng trong bảo vệ môi trường. Nắm vững kĩ thuật xây 
dựng BTNCTH trong dạy học phần Sinh thái học -  Sinh 
học 12 là rất cần thiết, giúp GV vận dụng vào quá trình 
dạy học, góp phần phát triển NLGQVĐ của HS, đáp ứng 
được định hướng đổi mới phương pháp dạy và học Sinh 
học ở phổ thông hiện nay.
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DESIGNING CASE-STUDY EXERCISES IN TEACHING ECOLOGY SECTION - BIOLOGY GRADE 12 
 IN ORDER TO DEVELOP STUDENTS’ PROBLEM - SOLVING COMPETENCY
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Abstract: Doing case- study as a teaching method in which students can self-study a real situation and solve that 
situation. Therefore, using exercises of case studies in teaching Ecology section at High School is a measure to develop 
students’ key competencies such as competencies of self-learning, collaboration, especially problem-solving competency. 
The paper proposes process to design case-study exercises in teaching Ecology section - Biology grade 12 in order to 
develop students’ problem-solving competency. Process to design case-study exercises will be applied into teaching 
Ecology section - Biology grade 12.
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