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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Phát triển KNDH không phải là vấn đề mới, thậm chí khung lí thuyết 

về KNDH và vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng KNDH ngày nay đã đƣợc làm sáng tỏ 

trên nhiều phƣơng diện cả về quan niệm lẫn phân loại, hệ thống hóa KNDH; 

phƣơng pháp và chiến lƣợc để đào tạo KNDH cho SV sƣ phạm. Mặc dù vậy, 

khi bàn về KNDH và những vấn đề liên quan tới DH các môn học cụ thể cũng 

chƣa bao giờ là cũ và luôn thu hút đƣợc sự quan tâm của giới chuyên môn, 

đặc biệt trong những giai đoạn bƣớc ngoặt; giai đoạn có sự chuyển giao giữa 

các quan điểm giáo dục hay sự xuất hiện của một mô hình giáo dục mới: Đào 

tạo theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời học. 

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và Đề án đổi mới giáo 

dục phổ thông thì toàn bộ hệ thống giáo dục nói chung và GDTH nói riêng sẽ 

có một chân dung, diện mạo mới khác nhiều so với trƣớc đây, từ mục tiêu, nội 

dung, phƣơng pháp giáo dục đến cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực 

hiện quá trình giáo dục. Trong số những vấn đề định hƣớng đổi mới của nền 

giáo dục, thì đổi mới về cách tiếp cận hay quan điểm giáo dục đƣợc xem là 

cốt lõi, có tầm ảnh hƣởng lớn lao nhất tới sự thay đổi của nền giáo dục và quy 

định mọi sự định hƣớng đổi mới khác. Hƣớng tiếp cận truyền thống của 

chúng ta là coi trọng nội dung, coi trọng tri thức cần truyền thụ tới ngƣời học. 

Còn xu thế đổi mới giáo dục ngày nay tiếp cận theo quan điểm hiện đại hƣớng 

vào việc phát triển năng lực cho ngƣời học, nội dung chỉ đƣợc xem là công cụ 

để ngƣời học phát triển năng lực cá nhân trong quá trình học tập. Mọi phƣơng 

pháp và KNDH mà GV sử dụng để tổ chức và triển khai quá trình học tập của 
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ngƣời học phải hƣớng vào việc phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực 

cho họ. 

Nhƣ vậy, hệ thống KNDH theo tiếp cận năng lực đáp ứng đổi mới 

chƣơng trình GDTH hiện nay chắc chắn có nhiều thay đổi. Sự thay đổi ấy chủ 

yếu là sự dịch chuyển giữa loại KN truyền thụ tri thức sang loại KN tổ chức 

hoạt động học tập cho ngƣời học, tăng cƣờng bổ sung thêm các KNDH mang 

tính định hƣớng học tập cho HS, đánh giá kết quả học tập của HS. Và đặc 

biệt, trong mỗi KNDH môn học cũng sẽ đƣợc cấu trúc lại cho phù hợp với 

định hƣớng phát triển năng lực cho ngƣời học. 

Vấn đề con ngƣời sẽ luôn là khâu then chốt, là yếu tố quyết định nhất tới 

thành công cho mọi sự thay đổi, trong đó có đổi mới giáo dục. Đổi mới giáo 

dục nói chung và đổi mới giáo dục phổ thông nói riêng có đƣợc thực hiện triệt 

để, hiệu quả hay không chính là phụ thuộc vào đội ngũ GV. Điều này cũng có 

nghĩa: công tác đào tạo GV ở các trƣờng sƣ phạm, mà nhất là các trƣờng Đại 

học Sƣ phạm sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông 

trong giai đoạn hiện nay. Chức năng mới của ngƣời GV trong xã hội hiện đại là 

dạy cho HS cách học, cách tự học. Những phƣơng pháp mà đặc biệt là KNDH 

họ đƣợc đào tạo ở trƣờng Đại học Sƣ phạm chính là chìa khóa, là phƣơng tiện 

thiết yếu và hữu ích nhất để họ góp phần vào sự nghiệp chung của toàn Đảng, 

toàn dân về đổi mới giáo dục. 

Để góp phần nghiên cứu về vấn đề phát triển KNDH cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học đáp ứng yêu cầu chƣơng trình giáo dục phổ thông 

mới có nhiều thay đổi đƣợc xem là một trong số những giải pháp quan trọng 

góp phần đổi mới công tác đào tạo ở trƣờng Đại học Sƣ phạm cho thích ứng 

với sự thay đổi của hiện thực giáo dục. Đây cũng đƣợc xem là khâu then chốt 

nhất cho chiến lƣợc đổi mới giáo dục phổ thông ở nƣớc ta giai đoạn hiện nay. 
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Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Phát triển kĩ 

năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường đại học 

theo tiếp cận năng lực”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực góp phần phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho SV và nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV tiểu học. 

3. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Khách thể nghiên cứu 

 Hoạt động rèn luyện NVSP (nội dung PPDH toán ở tiểu học) cho SV 

ngành GDTH ở trƣờng đại học. 

3.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa các hoạt động và quá trình để phát triển KNDH toán 

cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Tiến hành khảo sát GVTH (đƣợc chọn lựa tại các tỉnh thành: Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La).  

- Tiến hành khảo sát giảng viên và SV tại 07 trƣờng đào tạo GVTH 

trình độ đại học: ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại 

học Hải Phòng, Đại học Tây Bắc, Đại học Hùng Vƣơng, Đại học Vinh.     

- Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm tại khoa GDTH, trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội 2. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất và vận dụng những biện pháp sƣ phạm phát triển đƣợc 

KNDH toán dựa trên tiêu chí đánh giá các mức độ phát triển năng lực dạy học 

toán của SV thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo GVTH. 
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5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về KNDH của SV ngành GDTH theo tiếp 

cận năng lực. 

5.2. Xây dựng các KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận 

năng lực và xác định những biểu hiện năng lực dạy học toán của SV tiểu học. 

5.3. Đề xuất một số tiêu chí đánh giá KNDH toán của SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực. 

5.4. Nghiên cứu thực tiễn việc đánh giá KNDH toán của SV ngành 

GDTH theo tiếp cận năng lực. 

5.5. Đề xuất một số biện pháp để phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH theo tiếp cận năng lực. 

5.6. Tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả các 

biện pháp đã đề xuất và giả thuyết khoa học. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 

- Phân tích tƣ liệu lí luận trong và ngoài nƣớc để tìm hiểu tình hình 

nghiên cứu những công trình có liên quan về phát triển KNDH toán theo tiếp 

cận năng lực, đó là những căn cứ lí luận quan trọng của đề tài nghiên cứu;  

- Phân tích và tổng hợp một số quan điểm về KNDH toán, nghiên cứu 

các biện pháp rèn luyện những KNDH toán cho SV. Trên cơ sở đó, xây dựng 

bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiêp cận năng lực. 

6.2. Phƣơng pháp khảo sát - điều tra  

- Thu thập và phân tích các dữ liệu thông qua khảo sát, điều tra thực 

trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học, thực 

trạng sử dụng chiến lƣợc DH theo tiếp cận năng lực của ngƣời học.  

- Xây dựng các phiếu điều tra để lấy ý kiến phản hồi từ: các giảng viên 

DH học phần PPDH toán ở tiểu học và các SV ngành GDTH ở một số trƣờng 
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đại học; các GV ở một số trƣờng tiểu học về việc thực hiện những hoạt động 

DH toán; về mức độ cần thiết của những tiêu chí trong năng lực DH toán theo 

tiếp cận năng lực; về sự cần thiết phải phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực trong giai đoạn hiện nay. 

6.3. Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm và thực nghiệm sƣ phạm 

- Kinh nghiệm giảng dạy bộ môn PPDH toán ở tiểu học của các giảng 

viên ở một số trƣờng đại học; Kinh nghiệm lựa chọn và vận dụng các PPDH 

của các GV ở trƣờng tiểu học. 

- Thực nghiệm sƣ phạm để đo lƣờng KNDH toán của SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực nhằm kiểm tra tính khả thi và 

hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận án. 

- Thực nghiệm đối chứng, nghiên cứu trƣờng hợp để có kết quả định 

tính và định lƣợng. 

7. Những luận điểm cần bảo vệ 

 7.1. KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực là KNDH đƣợc áp 

dụng trong môn Toán tiểu học, nó tập trung chủ yếu vào việc phát triển năng 

lực toán học cho HS tiểu học. 

7.2. Dạy học theo tiếp cận năng lực là một trong những chiến lƣợc dạy 

học thuận lợi để phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại 

học vì nó luôn coi trọng các hoạt động trải nghiệm, thực hành gắn với thực 

tiễn của ngƣời học để hình thành KN cho họ. 

 7.3. Tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp phát triển KNDH toán 

cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực. 

8. Những đóng góp của luận án 

8.1. Xây dựng khung lí thuyết cho việc phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH theo tiếp cận năng lực. 

8.2. Xây dựng hệ thống KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại 

học theo tiếp cận năng lực.  
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8.3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển KNDH toán của 

SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

8.4. Thiết kế đƣợc một số biện pháp phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục nội dung 

luận án gồm bốn chƣơng sau: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của việc phát triển kĩ năng dạy học toán cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

Chƣơng 2: Thực trạng phát triển kĩ năng dạy học toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

Chƣơng 3: Biện pháp phát triển kĩ năng dạy học toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

Chƣơng 4: Thực nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG DẠY HỌC 

TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Những nghiên cứu về kĩ năng dạy học toán 

Trong lịch sử nghiên cứu giáo dục, đã có khá nhiều nghiên cứu về 

KNDH. Trong đó, đáng kể nhất là những nghiên cứu của Edward Conrad 

Wragg [92], Chris Kyriacou [86], James M. Cooper [102], Nguyễn Bá Minh 

[35], Phạm Minh Hùng [21], Đặng Thành Hƣng [22], v.v… Những nghiên 

cứu của các tác giả đã bàn luận khá sâu về lí luận KNDH. Bao gồm: khái 

niệm, bản chất KNDH, cách phân loại và hệ thống hóa KNDH hiện đại. Dƣới 

đây là một số phân tích cụ thể:  

Edward Conrad Wragg trong tác phẩm “Classroom Teaching Skills” 

[91], đã đƣa ra quan niệm về các KN quản lí lớp học khi GV dạy học, KN lần 

chạm chán đầu tiên của GV với lớp học của họ, KN đánh giá HS của ngƣời 

dạy, KN đặt câu hỏi; giải thích và lời giải thích; tổ chức lớp học và học tập. 

Đặc biệt, Edward Conrad Wragg đã có nhiều công trình nghiên cứu về KNDH 

của GVTH, trong cuốn “Primary Teaching Skills” [92], tác giả đã đƣa ra 

nhận định “Giáo viên tiểu học luôn luôn được yêu cầu để làm chủ một vốn 

kiến thức và kĩ năng chuyên nghiệp”. Trong tác phẩm của mình tác giả đã đƣa 

ra các KN cần thiết, đặc trƣng cho GV bậc tiểu học nhƣ KN: nghiên cứu hệ 

thống để quản lí lớp học; quản lí cách cƣ xử và công việc của trẻ; quản lí cách 

nhìn nhận của HS. Tuy nhiên trong tác phẩm này tác giả không đề cập tới các 

KN: Đánh giá kết quả học tập của HS; tổ chức lớp học và học tập.      
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Chris Kyriacou trong tác phẩm “Essential Teaching Skills” [86], đã 

trình bày về các KN: lập kế hoạch bài học và chuẩn bị bài học; giới thiệu bài 

học; quản lí lớp học; đánh giá sự tiến bộ của ngƣời học. 

James M. Cooper trong tác phẩm “Classroom Teaching Skills” [102], 

đã đƣa ra các vấn đề liên quan đến các KNDH nhƣ KN: xác định mục tiêu; 

lập kế hoạch; tổ chức các hoạt động học tập cho ngƣời học; đặt câu hỏi; quản 

lí lớp học; tổ chức học tập hợp tác; đánh giá học tập của HS. 

 Các nhà giáo dục hiện đại ở Anh đã xây dựng chƣơng trình, kế hoạch 

đánh giá và phát triển KNDH cho GV thông qua việc thực hiện dự án 

“Bristish Council Teaching Skills – Inspiring Teaching Excellence” [101], 

giúp ngƣời học không chỉ hiểu rõ hệ thống các KNDH mà còn đánh giá đƣợc 

các mức độ KNDH của GV, những KN đƣợc đánh giá bao gồm: quản lí lớp 

học; kế hoạch khóa học và bài học; tìm hiểu ngƣời học; kiến thức môn học; 

công nghệ học tập.    

 Đặng Thành Hƣng [24], đã căn cứ vào những nhiệm vụ dạy học thiết 

yếu của GV trong hoạt động nghề nghiệp để phân chia KNDH thành bốn 

nhóm cơ bản: KN nghiên cứu ngƣời học và việc học; KN lãnh đạo và quản lí 

ngƣời học, việc học; KN thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục; KN dạy học 

trực tiếp (tác nghiệp). 

Phạm Minh Hùng [21], Nguyễn Bá Minh [35] trong các công trình 

nghiên cứu của mình đã đƣa ra các quan niệm về KNDH ở tiểu học và cụ thể 

hơn là các KN để dạy học môn Toán nhƣ KN thiết kế bài học toán; KN đánh 

giá kết quả học tập toán cho HS; KN sử dụng các PPDH toán;…  

Một số nghiên cứu tập trung vào thực trạng rèn luyện nghiệp vụ của các 

trƣờng sƣ phạm, từ đó đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng rèn 

luyện NVSP; đề xuất các biện pháp hình thành và phát triển các KNDH của 

GV, các biện pháp vận dụng các KNDH này vào thực tiễn dạy học ở nhà 

trƣờng phổ thông, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, thúc đẩy đổi mới 
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giáo dục đã đƣợc trình bày trong các công trình của Phan Quốc Lâm [32], 

Nguyễn Quang Uẩn [72], Nguyễn Hữu Dũng [13], Trịnh Thị Quý [49], 

Nguyễn Nhƣ An [1], Trần Anh Tuấn [68], Phan Thanh Long [34]. 

Những nghiên cứu cụ thể về KNDH toán cho SV ngành GDTH đã làm 

rõ bản chất, cấu trúc, các tiêu chí nhận diện và đánh giá KNDH, xây dựng qui 

trình rèn luyện KNDH, đề xuất các biện pháp để hình thành và phát triển 

KNDH trong quá trình đào tạo ở trƣờng đại học đã đƣợc trình bày trong các 

công trình của Phạm Văn Cƣờng [11], Nguyễn Dƣơng Hoàng [19], Nguyễn 

Anh Tuấn [64]. 

Qua nghiên cứu các công trình về KNDH nói trên, chúng tôi khái quát 

một số thành tựu nổi bật mà các nhà khoa học đã đạt đƣợc nhƣ sau: 

Thứ nhất, trong hầu hết các công trình nghiên cứu của các tác giả đã 

tƣơng đối thống nhất đƣợc quan niệm luận về KNDH.  

Thứ hai, có nhiều quan điểm khác nhau khi phân loại, hệ thống hóa 

KNDH. Có tác giả dựa vào nhiệm vụ của ngƣời GV để phân loại KNDH, có 

tác giả lấy tiến trình tổ chức dạy học để phân loại KNDH, một số tác giả phân 

loại KNDH theo tiếp cận dựa vào ngƣời học.  

Thứ ba, vấn đề nhận diện và đánh giá KNDH đã đƣợc đề cập tới khá 

đầy đủ và sâu sắc. Điển hình là các phân tích của Chris Kyriacou 

trong“Essential Teaching Skills” [86], James M. Cooper trong “Classroom 

Teaching Skills” [102], Đặng Thành Hƣng trong “Nhận diện và đánh giá kĩ 

năng dạy học” [22].  

Có thể nói, các công trình nghiên cứu của các tác giả cơ bản đã xây 

dựng đƣợc khung lí thuyết tƣơng đối đầy đủ về KNDH, đây là những tiền đề 

hết sức quan trọng để chúng tôi xây dựng khung lí thuyết (cơ sở lí luận) cho 

đề tài nghiên cứu của mình. 
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1.1.2. Những nghiên cứu về phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực 

 Từ những năm 60 của thế kỉ XX, ở Liên Xô và Đông Âu đã có nhiều 

công trình nghiên cứu về KNDH theo tiếp cận năng lực, tiêu biểu là các nhà 

nghiên cứu nhƣ: Krutetxki V.A [29]; Đanilop M.A, Xcatkin M.N [14]; 

Cuzơmina N.V [10]; Gônôbôlin P.N [15]; Apđuliana O.A [4];…. Trong các 

nghiên cứu của mình, các tác giả hầu hết đƣa ra hệ thống các KN cơ bản của 

ngƣời GV cần có; xác định các cấu trúc năng lực và biện pháp phát triển năng 

lực cho SV để trở thành một giáo viên giỏi. 

 Bƣớc sang thập kỉ 70, các công trình nghiên cứu ở Liên Xô và Đông 

Âu đẩy mạnh theo hƣớng phát triển năng lực dạy học cho SV sƣ phạm thông 

qua việc phát triển mạnh mẽ mô hình đào tạo mới với sự ra đời của “Phòng 

nghiên cứu đào tạo giáo viên ở trường sư phạm”. Tạo tiền đề cho sự xuất 

hiện hàng loạt các công trình nhƣ: 

+ Công trình nghiên cứu “Hình thành các kĩ năng, kĩ xảo sư phạm cho 

sinh viên trong điều kiện của nền giáo dục đại học” của Kixêgôv X.I [28], 

trong công trình này ông đã đƣa ra đƣợc năng lực dạy học của ngƣời GV và 

bồi dƣỡng những năng lực cụ thể này trong từng giai đoạn học tập ở các 

trƣờng sƣ phạm. 

+ Công trình nghiên cứu “Nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở 

các trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn hiện nay” của Apđuliama O.A 

[3], ông đã dựa vào các quan điểm của mình để xây dựng hệ thống KNDH và 

KN giáo dục riêng biệt đƣợc mô tả theo thứ bậc. 

Ở các nƣớc phƣơng Tây (Mỹ, Pháp, Canađa, Ôxtrâylia, …), các nhà 

nghiên cứu đặc biệt chú trọng đến việc hình thành các KN thực hành giảng 

dạy cho SV dựa trên các thành tựu của “Tâm lí học hành vi và tâm lý học 

chức năng, nghiên cứu Didactic,… ” thể hiện trong các công trình ở thời điểm 
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này nhƣ: Jean Pierre Kahane – Claude Castella – Alain Mercire – Philippe 

Clarou – Irem Grenoble [26]; Annie Bessot, Claude Comiti, Francoise 

Richard (1992) [2]; Báo cáo “Khoa học và nghệ thuật đào tạo các thầy giáo” 

của nhóm Phiđenta Kapkar (Mỹ), “Hội thảo về cách tân việc đào tạo bồi 

dưỡng giáo viên của các nước Châu Á – Thái Bình Dương” do APEID tổ 

chức tại Seoul (Hàn Quốc),… 

Các công trình nghiên cứu của Nguyễn Cảnh Toàn [61], Hoàng Chúng 

[8], Nguyễn Kỳ [31], Phạm Văn Hoàn (chủ biên), Nguyễn Gia Cốc, Trần 

Thúc Trình [18] tập trung chủ yếu vào việc vận dụng lí luận dạy học kinh điển 

của thế giới vào thực tiễn dạy học, trang bị cho ngƣời học những hiểu biết lí 

luận ban đầu về KN; tiến hành luyện tập KN theo một trình tự logic từ việc 

bắt đầu luyện tập các thao tác, hành động đơn lẻ; rèn luyện để đạt đƣợc mức 

độ thuần thục; từ đó giúp hình thành và phát triển KNDH toán cho SV. 

Một số công trình nghiên cứu về KNDH toán theo tiếp cận năng lực 

chủ yếu tập trung tìm hiểu những thành phần năng lực dạy học, đề xuất các 

biện pháp để đƣa ra cách thức tổ chức dạy học; đổi mới PPDH đạt hiệu quả 

cao hơn. Bồi dƣỡng năng lực nghề nghiệp cho SV sƣ phạm thông qua việc 

chú trọng hoạt động rèn luyện NVSP thƣờng xuyên đƣợc trình bày trong các 

công trình nghiên cứu của Trần Việt Cƣờng [12], Đỗ Thị Trinh [63],… 

Nhƣ vậy, vấn đề phát triển KNDH toán theo tiếp cận năng lực đƣợc 

quan tâm xem xét từ rất sớm, nhƣng những kết quả nghiên cứu này vẫn thiên 

về nghiên cứu lí luận kinh điển, hàn lâm, chƣa có sự gắn kết chặt chẽ giữa lí 

luận dạy học ở trƣờng đại học với thực tiễn giáo dục ở tiểu học. Hiện nay, các 

trƣờng đại học đang có những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả về nội dung, 

hình thức tổ chức và phƣơng pháp dạy học. Mặc dù vậy, hiệu quả mang lại 

của các hoạt động này chƣa cao vì chƣa chú trọng đến việc hình thành và rèn 

luyện KN nghề nghiệp cốt lõi cho SV, nhìn chung sau quá trình đào tạo năng 

lực của SV chƣa đáp ứng đƣợc với những đòi hỏi từ thực tiễn. 
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1.1.3. Nhận xét 

Qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển KNDH 

chúng tôi nhận thấy:  

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về KNDH nhằm phát triển năng lực 

dạy học cho SV trong quá trình đào tạo ở các trƣờng đại học, các công trình 

đã đƣa ra hệ thống KN; phân loại; tiêu chí đánh giá; đề xuất các biện pháp để 

hình thành và phát triển các KN đó, coi trọng việc đào tạo và bồi dƣỡng GV, 

nâng cao năng lực nghề cho họ, việc làm này cần phải đƣợc thực hiện ngay 

trong quá trình đào tạo GV ở các trƣờng sƣ phạm thông qua việc phát triển 

chƣơng trình đào tạo là nền tảng cho quá trình hình thành và phát triển năng 

lực dạy học.    

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, theo các tài liệu mà chúng tôi nghiên 

cứu cho thấy: Mặc dù các công trình nghiên cứu cũng đã phản ánh đƣợc khá 

đầy đủ các khía cạnh của KNDH cho SV trong quá trình đào tạo tại trƣờng, 

nhƣng chƣa có công trình nào đƣa ra:  

+ Những biểu hiện và mức độ của KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực;  

+ Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KNDH 

toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực; 

+ Chƣa đề xuất các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực dựa trên đánh giá theo bộ tiêu 

chí các mức độ.  

Chính vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu theo hƣớng: 

+ Xác định những biểu hiện của KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực; 

+ Đề xuất một số tiêu chí đánh giá KNDH toán của SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực; 
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+ Đề xuất một số biện pháp và cách thức thực hiện các biện pháp để 

phát triển những năng lực dạy học cần thiết của ngƣời GV. 

1.2. Kĩ năng dạy học toán tiểu học theo tiếp cận năng lực 

1.2.1. Một số khái niệm 

1.2.1.1. Kĩ năng 

 Cho đến nay đã có nhiều công trình trong và ngoài nƣớc nghiên cứu về 

khái niệm KN.  

 Theo từ điển tiếng việt [41], “KN là khả năng vận dụng những kiến 

thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế”. 

  Theo V.A.Kruchexki [30], “KN là phương thức thực hiện hoạt động – 

cái mà con người lĩnh hội được”. 

 Theo A.G.Côvaliôv [9], “KN là phương thức thực hiện hành động phù 

hợp với mục đích và điều kiện của nó”. 

 Theo A.V.Peetrôvxki [40], “KN là sự vận dụng tri thức, kĩ xảo đã có để 

lựa chọn và thực hiện những phương thức hành động tương ứng với mục đích 

đặt ra”. 

 Theo J.N.Richard [109], “KN là hành vi thể hiện ra hành động bên 

ngoài và chịu sự chi phối của cách cảm nhận và suy nghĩ của cá nhân”. 

Theo Trần Trọng Thủy [57], “KN là mặt kĩ thuật của hành động. Con 

người nắm được cách thức hành động là có kĩ năng”. 

Theo Đặng Thành Hƣng [22], “KN là một dạng hành động được thực 

hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều 

kiện sinh học – tâm lí khác của cá nhân (chủ thể có KN đó) như nhu cầu, tình 

cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân… để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu 

chí đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay quy định”. 

Qua nghiên cứu các định nghĩa trên chúng tôi nhận thấy có ba hƣớng 

tiếp cận cơ bản: 
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 Hướng thứ nhất: Coi KN là kĩ thuật, cách thức thực hiện hoạt động mà 

chủ thể đã thành thạo. Ở hƣớng này, KN đã đƣợc nhấn mạnh về mặt kĩ thuật, 

KN đƣợc coi là cách thức thực hiện hoạt động phù hợp với mục đích và điều 

kiện của hành động nhƣng KN ở hƣớng này chƣa chú trọng đến kết quả đạt 

đƣợc của hoạt động. 

 Hướng thứ hai: Coi KN là một dạng biểu hiện của năng lực chứ không 

chỉ đơn thuần là kĩ thuật, cách thức thực hiện hoạt động. Các quan điểm này 

nhấn mạnh tới kết quả của hoạt động. Với cách tiếp cận trên cho thấy KN là 

một dạng biểu hiện năng lực của chủ thể, biết dựa trên lí luận, thực tiễn, biết 

vận dụng kinh nghiệm và những tri thức đã có vào hoạt động cá nhân để đạt 

đƣợc mục đích đã đề ra. Quan điểm trên phản ánh tƣơng đối đầy đủ bản chất 

của KN. 

 Hướng thứ ba: Xem xét KN là hành vi ứng xử. Với cách tiếp cận này, 

các nhà nghiên cứu không chú ý đến mặt kĩ thuật, cách thức thực hiện hoạt 

động của nó. Dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn trong việc rèn luyện KN và lựa 

chọn; sử dụng cách thức đánh giá KN.   

 Luận án này tiếp cận theo quan điểm của Đặng Thành Hƣng: “KN là 

một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, 

khả năng vận động và những điều kiện sinh học – tâm lí khác của cá nhân 

(chủ thể có KN đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí tính tích cực cá nhân… để 

đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công 

theo chuẩn hay quy định” [22]. 

1.2.1.2. Kĩ năng dạy học 

 Có những ý kiến khác nhau về KNDH, cụ thể: 

 Theo Nguyễn Nhƣ An [1], “KNDH là sự thực hiện có kết quả một số 

thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hành động giảng dạy, 

bằng cách lựa chọn và vận dụng các tri thức, những cách thức và quy trình 

đúng đắn”.   
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 Theo Trần Anh Tuấn [68], “KNDH là sự thực hiện có kết quả một số 

thao tác hay một loạt các thao tác phức hợp của một hành động giảng dạy 

bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức chuyên môn nghiệp vụ cần 

thiết vào các tình huống dạy học xác định”. 

 Theo Đặng Thành Hƣng [23], “KNDH là kiểu KN nghề nghiệp mà nhà 

giáo cần có và sử dụng trong hoạt động dạy học để tiến hành có kết quả các 

nhiệm vụ dạy học theo mục tiêu hay tiêu chuẩn đã quy định”. 

 Tiếp cận các quan điểm trên, chúng tôi cho rằng: “KNDH là loại KN 

nghề nghiệp đặc thù cho lao động dạy học của người dạy, là việc thực hiện có 

kết quả các thao tác của người dạy trong hoạt động dạy học trên cơ sở lựa 

chọn và vận dụng những kiến thức chuyên môn, phương tiện dạy học, kinh 

nghiệm sư phạm để đạt được mục tiêu dạy học đã xác định”.  

1.2.1.3. Kĩ năng dạy học toán 

 Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm KN và KNDH, chúng tôi xây 

dựng khái niệm KNDH toán nhƣ sau: “KNDH toán là KNDH của người dạy 

trong hoạt động dạy học môn Toán trên cơ sở lựa chọn và vận dụng những 

kiến thức toán học, phương tiện dạy học, kinh nghiệm sư phạm giúp người 

dạy thực hiện thành công nhiệm vụ dạy học môn Toán”.  

1.2.1.4. Kĩ năng dạy học toán tiểu học 

 Trong dạy học ở tiểu học nói chung và dạy học môn Toán nói riêng, một 

yêu cầu đặt ra đối với ngƣời dạy là phải tích cực hóa ngƣời học, tạo điều kiện 

và cơ hội tốt nhất để ngƣời học bằng hoạt động của bản thân tự phát hiện và 

chiếm lĩnh đƣợc tri thức khoa học. Để làm tốt điều này, GV phải biết cách tổ 

chức các hoạt động học tập cho ngƣời học trải nghiệm, khám phá, tự hình 

thành kiến thức mới cho mình. Để tổ chức hoạt động dạy học môn Toán ở tiểu 

học theo yêu cầu đổi mới đó, ngƣời GVTH phải tích hợp, hội tụ đƣợc nhiều 

KNDH, trong đó yêu cầu GV phải có một số KN cơ bản sau: Nhóm KN nghiên 
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cứu ngƣời học và việc học, nhóm KN thiết kế dạy học, nhóm KN đánh giá kết 

quả của HS tiểu học, nhóm KN dạy học trực tiếp,… các KN này đan xen nhau, 

hỗ trợ nhau mật thiết trong hoạt động dạy học toán ở tiểu học. 

 Từ đó chúng tôi quan niệm: “KNDH toán tiểu học là loại KN giúp cho 

nhà giáo thực hiện thành công và hiệu quả hoạt động dạy học môn Toán ở 

tiểu học, trên cơ sở lựa chọn và vận dụng những kiến thức toán học nền tảng, 

cùng với tri thức về lí luận dạy học toán ở tiểu học, phương tiện dạy học; 

đồng thời kết hợp với kinh nghiệm sư phạm và các yếu tố tâm lí khác”.        

1.2.1.5. Kĩ năng dạy học toán tiểu học theo tiếp cận năng lực 

 Có nhiều cách lí giải về năng lực, tuy nhiên trong luận án này chúng tôi 

quan niệm: năng lực bao gồm toàn bộ những kiến thức nền tảng, kĩ năng làm 

việc, ý thức, thái độ, cùng với các yếu tố tâm lí, sinh học của cá nhân đảm bảo 

cho cá nhân đó thực hiện thành công một nhiệm vụ hay công việc cụ thể.  

Từ những phân tích trên đây ta có thể hiểu: “KNDH toán tiểu học theo 

tiếp cận năng lực là KNDH được người dạy thực hiện trong các hoạt động 

dạy học toán cho HSTH. Những KNDH này giúp người dạy thành công trong 

việc tổ chức cho HS học tập, huy động vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có 

để xây dựng kiến thức toán học mới. Đồng thời, dưới sự tổ chức, dẫn dắt, 

khích lệ, động viên của người dạy để hình thành và phát triển được các năng 

lực toán học của HS”.  

1.2.2. Bản chất của KNDH toán tiểu học theo tiếp cận năng lực 

KNDH toán tiểu học theo tiếp cận năng lực về bản chất là KNDH đƣợc 

áp dụng trong môn Toán tiểu học, hƣớng tập trung chủ yếu vào việc phát triển 

năng lực toán học cho HSTH. Những KN này thể hiện các đặc trƣng chính 

sau đây: 

- Thứ nhất, KNDH toán tiểu học bao gồm đầy đủ những đặc trƣng cơ 

bản của KNDH, đó là KN nghề nghiệp, gắn với lĩnh vực dạy học của nhà 
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giáo, có tính linh hoạt, mềm dẻo, đạt đến một trình độ thuần thục nhất định để 

đem lại hiệu quả trong các tình huống cụ thể. 

- Thứ hai, phù hợp tính đặc thù của môn Toán ở tiểu học. Những KN 

này cơ bản bao gồm: KN tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học môn 

Toán tiểu học; KN tổ chức hoạt động tìm tòi khám phá trong môn Toán tiểu 

học; KN tổ chức hoạt động thực hành toán học; KN tổ chức hoạt động ứng 

dụng toán học vào đời sống; KN dạy học dạng bài hình thành kiến thức mới, 

KN dạy học dạng bài thực hành, luyện tập; … 

- Thứ ba, tập trung vào khích lệ động viên HS, để HS sử dụng kiến thức 

và kinh nghiệm vốn có của mình vào việc xây dựng tri thức mới, qua đó HS 

không chỉ có đƣợc tri thức mà cả năng lực cần thiết của con ngƣời hiện đại. 

1.2.3. Đặc điểm KNDH toán tiểu học theo tiếp cận năng lực   

 Quan niệm dạy học ngày nay không chỉ đơn thuần là truyền thụ và lĩnh 

hội tri thức, kĩ năng, thái độ nhƣ xƣa kia vẫn quan niệm. Bản chất là làm mẫu, 

không theo chuẩn mực nào, không liên kết các nội dung với nhau, luôn tách 

rời nhau, thiếu tính chuyên nghiệp, ngƣời thầy chỉ quan tâm đến việc truyền 

tải hết nội dung kiến thức một cách thụ động, áp đặt. Dẫn đến khó hình thành, 

phát triển năng lực của ngƣời học [22]. 

 Dạy học theo quan điểm hiện đại luôn coi trọng KN nghề nghiệp, KN 

tác nghiệp. Ngoài việc truyền đạt và lĩnh hội tri thức, kĩ năng, thái độ còn chú 

trọng phát triển các KN mềm nhƣ: KN giao tiếp, KN ứng xử, KN thuyết phục, 

KN lắng nghe, KN lãnh đạo ngƣời học, KN tổ chức việc học,… giúp ngƣời 

học phát triển một cách toàn diện hơn các phẩm chất và năng lực trong đó chú 

trọng năng lực vận dụng tri thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của 

cuộc sống [22]. 

 Theo chúng tôi, KNDH toán của SV ngành GDTH – là GV tiểu học 

trong tƣơng lai có những đặc điểm đặc trƣng chủ yếu sau: 
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+ Dạy học toán cho đối tƣợng HS lần đầu tiên học toán, do đó phải tập 

trung vào dạy cách học toán thông qua hình thành các kiến thức; kĩ năng toán 

học cơ bản, đơn giản ban đầu; 

+ Dạy học môn Toán ở tiểu học cần tập trung vào dạy học hình thành ý 

thức, thói quen học tập, bƣớc đầu làm quen với tự học toán. 

+ Đặc điểm HS tiểu học tƣ duy cụ thể, trực quan hành động, do đó GV 

tiểu học cần hƣớng các hoạt động dạy học toán qua mô tả khái niệm; giải 

thích các hiện tƣợng toán học bằng suy luận có lí; bằng minh họa có ví dụ;  

+ Các KNDH là KN nghề nghiệp và cũng là công cụ để phát triển năng 

lực nghề nghiệp của GV; 

+ Các KNDH phải phù hợp với quan điểm dạy học, phụ thuộc vào kinh 

nghiệm; phong cách nghề nghiệp của mỗi cá nhân GV. Cho ta khẳng định các 

KNDH vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật; 

 + Các KNDH phản ánh đầy đủ tính chất chuyên môn, chuyên biệt, đặc 

thù của nghề nghiệp nhà giáo, nhƣng cũng phản ánh tính xã hội sâu sắc thể 

hiện văn hóa giảng dạy cá nhân của nhà giáo; 

+ Các KNDH đƣợc hình thành từ nhiều lĩnh vực (lãnh đạo; quản lí; tổ 

chức; giao tiếp; nghiên cứu; thiết kế; hoạt động xã hội) có tính chất tích hợp, 

đan xen, hòa quện lẫn nhau tạo thành một hệ thống các thao tác đƣợc tổ chức 

linh hoạt trong quá trình DH. 

1.2.4. Hệ thống kĩ năng dạy học toán tiểu học theo tiếp cận năng lực  

 Trên cơ sở nghiên cứu những công trình lí luận về những KNDH nhƣ 

[22], [23], [24], [25],… và đặc điểm tâm – sinh lí của HSTH, đặc điểm học 

tập của HSTH, nội dung chƣơng trình môn Toán ở tiểu học. Với định hƣớng 

xây dựng các biện pháp sƣ phạm để phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH theo tiếp cận năng lực. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, chúng 

tôi tập trung vào 3 nhóm KN với những KN cơ bản đƣợc xác định nhƣ sau: 
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1.2.4.1. Nhóm kĩ năng chuẩn bị giờ dạy   

 Nhóm này gồm 7 KN xây dựng kế hoạch dạy học và 2 KN đảm bảo 

kiến thức chƣơng trình môn học. 

 + KN xây dựng kế hoạch dạy học bao gồm: 

 KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo môn Toán ở tiểu 

học; KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của bài 

dạy; KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học trong bài dạy môn 

Toán ở tiểu học; KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu 

học; KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn cuộc sống; KN 

nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp; 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng gặp của HS trong quá trình dạy 

học môn Toán tiểu học. 

 + KN đảm bảo kiến thức và chƣơng trình môn học bao gồm: 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và sách tham khảo môn Toán ở 

tiểu học; KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở tiểu học. 

1.2.4.2. Nhóm kĩ năng thực hiện giờ dạy  

Nhóm này gồm 4 KN tiến hành quá trình lên lớp và 2 KN về sử dụng 

các phƣơng tiện hỗ trợ DH môn toán ở tiểu học. 

+ KN tiến hành quá trình lên lớp bao gồm:  

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy học môn Toán ở tiểu học; KN 

lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán ở tiểu học; KN nói, viết, vẽ hình 

và trình bày bảng trong dạy học môn Toán ở tiểu học; KN phát hiện và hỗ trợ 

kịp thời khi HS gặp khó khăn trong học toán. 

+ KN sử dụng các phƣơng tiện hỗ trợ DH toán bao gồm:  

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở tiểu học; KN khai thác và 

sử dụng CNTT hỗ trợ DH môn Toán ở tiểu học. 
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1.2.4.3. Nhóm kĩ năng đánh giá kết quả dạy và học toán ở tiểu học 

Nhóm này gồm 3 KN xác định phƣơng thức đánh giá đối với HS và 2 

KN thiết kế nội dung đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS. 

+ KN xác định phƣơng thức đánh giá đối với HS bao gồm:  

KN đánh giá chẩn đoán; KN đánh giá quá trình; KN đánh giá tổng kết. 

+ KN thiết kế nội dung đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS bao 

gồm:  

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH; KN thiết 

kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HSTH. 

1.2.5. Biểu hiện và các mức độ phát triển KNDH toán theo tiếp cận năng 

lực của SV ngành GDTH ở trƣờng đại học  

 Hiện nay, chƣơng trình đào tạo ở các trƣờng đại học chuyển từ việc tập 

trung truyền thụ kiến thức, kĩ năng sang hình thành phẩm chất, năng lực nghề 

nghiệp cho ngƣời học. Các môn học trong chƣơng trình đào tạo đƣợc xây 

dựng đều tăng cƣờng thời lƣợng cho các hoạt động tự tìm tòi, khám phá, trải 

nghiệm để ngƣời học kiến tạo ra tri thức từ đó phát triển đƣợc các năng lực 

cần thiết cho họ.  

Các trƣờng đại học vận dụng những quan điểm đổi mới giáo dục hiện 

nay một cách nhất quán và đồng bộ, đổi mới từ việc xây dựng nội dung 

chƣơng trình các môn học, đổi mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức thực 

hiện, đổi mới quan điểm đánh giá ngƣời học. Việc đánh giá ngƣời học không 

dừng lại ở việc xem xét ở góc độ họ hiểu gì, biết những gì mà tập trung vào 

đánh giá xem họ có thực hiện đƣợc nhiệm vụ không và thực hiện nhiệm vụ 

đạt đƣợc ở mức độ nào (đánh giá theo tiếp cận năng lực). 

Cụ thể, đánh giá theo tiếp cận năng lực là căn cứ vào kết quả của việc 

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có của ngƣời học vào giải quyết thành công (đạt 

kết quả mong muốn) các nhiệm vụ học tập có tính phức hợp, chứ không chỉ 
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đánh giá theo một đơn vị nội dung kiến thức riêng lẻ nào. Mặt khác, đánh giá 

theo tiếp cận năng lực tập trung đánh giá kiến thức đƣợc huy động tổng hợp từ 

nhiều lĩnh vực khác nhau của ngƣời học chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào 

nội dung chƣơng trình môn học. 

Tóm lại, Đánh giá theo tiếp cận năng lực là đánh giá dựa theo các mức 

độ phát triển của ngƣời học; kết quả đánh giá không dùng để so sánh, phân 

loại ngƣời học với nhau mà tập trung vào đánh giá sự tiến bộ so với chính họ, 

xem họ đang đạt đƣợc ở mức độ nào để giúp họ có những điều chỉnh, bổ 

sung, chỉnh sửa nhằm đạt đƣợc mức độ cao hơn.   

1.2.5.1. Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển KNDH toán theo tiếp cận năng 

lực của SV ngành GDTH ở trường đại học  

 Dựa trên 3 nhóm KNDH toán của SV, chúng tôi xây dựng hệ thống tiêu 

chí và các chỉ số của các KN thành phần để tạo cơ sở bƣớc đầu cho việc đánh 

giá mức độ phát triển năng lực dạy học toán của SV ngành GDTH ở trƣờng 

đại học. Thông qua việc đánh giá, SV dễ dàng kiểm tra đƣợc năng lực dạy học 

của bản thân. Từ đó, có sự nhìn nhận đánh giá đúng bản thân để điều chỉnh 

hoạt động dạy học cho hiệu quả hơn. Căn cứ những cơ sở nghiên cứu, căn cứ 

hệ thống tiêu chí và chỉ số về KN thành phần của KNDH toán chúng tôi xây 

dựng một số tiêu chí và bộ công cụ đánh giá mức độ phát triển KNDH toán 

cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Đánh giá mức độ thuần thục KNDH của SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học 

Tên KN Biểu hiện các mức độ 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

KN nghiên 

cứu SGK, 

sách GV và 

- Xác định đƣợc 

nội dung trọng tâm 

trong mỗi tiết học, 

- Xác định đƣợc 

nội dung trọng tâm 

trong mỗi tiết học, 

- Hiểu sâu sắc nội 

dung và liên hệ 

giữa các tài liệu 
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tài liệu tham 

khảo môn 

Toán ở tiểu 

học 

mỗi mạch kiến 

thức và những hoạt 

động cụ thể cần 

nghiên cứu. 

- Biết tìm các tài 

liệu liên quan đến 

những nội dung, 

những mạch kiến 

thức cần nghiên 

cứu, nhƣng chƣa 

biết cách tóm lƣợc, 

chƣa nắm đƣợc nội 

dung trọng tâm của 

tài liệu trình bày về 

vấn đề cần nghiên 

cứu. 

mỗi mạch kiến 

thức và những hoạt 

động cụ thể cần 

nghiên cứu. 

- Biết lựa chọn 

những tài liệu liên 

quan đến nội dung 

nghiên cứu nhƣng 

chƣa biết cách truy 

cứu nguồn tài liệu 

gốc. 

- Nắm vững những 

nội dung cần 

nghiên cứu bằng 

cách tóm tắt, tổng 

hợp và đánh dấu 

những điểm quan 

trọng, làm rõ nội 

dung trọng tâm của 

tài liệu trình bày về 

vấn đề cần nghiên 

cứu. 

liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu; xác 

định rõ nội dung 

trọng tâm trong 

mỗi mạch kiến 

thức, mỗi chủ đề, 

mỗi bài học và 

những hoạt động 

cụ thể cần nghiên 

cứu. 

- Biết trình bày lại 

những điểm quan 

trọng hay những 

nội dung trọng tâm 

của tài liệu theo 

cách hiểu của 

mình. Có khả năng 

phê phán, lập luận 

trƣớc mỗi vấn đề, 

mỗi tình huống và 

đề xuất đƣợc các 

tình huống khác có 

liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu. 

- Vận dụng có 

sáng tạo những 

kiến thức nghiên 
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cứu đƣợc để giải 

quyết các tình 

huống học tập, 

trong đó chú trọng 

tới mối liên hệ 

giữa lý thuyết đã 

học với thực tiễn 

cuộc sống,… từ đó 

đƣa ra phƣơng 

thức truyền thụ tới 

HS. 

- Biết tìm nhiều tài 

liệu và truy cứu 

nguồn tài liệu gốc 

để phân tích, so 

sánh những quan 

điểm khác nhau về 

cùng một vấn đề, 

về cùng một chủ 

đề mà mình cần 

nghiên cứu. 

KN Xác định 

mục tiêu, 

kiến thức cơ 

bản, kiến 

thức trọng 

tâm của bài 

- Biết xác định 

mục tiêu, kiến thức 

cơ bản của bài dạy, 

của một chủ đề hay 

một mạch kiến 

thức trong môn 

- Biết xác định 

mục tiêu, kiến thức 

cơ bản tƣơng đối 

đầy đủ, rõ ràng; 

xác định đúng 

trọng tâm của bài 

- Nắm vững kiến 

thức cơ bản, trọng 

tâm trong mỗi 

mạch kiến thức, 

mỗi chủ đề, mỗi 

bài học cụ thể, mối 
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dạy Toán ở tiểu học 

nhƣng chƣa đầy 

đủ, chính xác nội 

dung trọng tâm.    

- Chƣa thấy rõ vị 

trí, tầm quan trọng 

của mỗi bài học, 

mỗi chủ đề hay 

mỗi mạch kiến 

thức có trong 

chƣơng trình môn 

Toán tiểu học. 

dạy, của một chủ 

đề hay một mạch 

kiến thức trong 

môn Toán ở tiểu 

học.  

- Hiểu đƣợc vị trí, 

tầm quan trọng của 

mỗi bài học, mỗi 

chủ đề hay mỗi 

mạch kiến thức có 

trong chƣơng trình 

môn Toán tiểu học. 

liên hệ giữa các 

nội dung kiến thức 

có trong chƣơng 

trình môn Toán 

tiểu học.  

- Mục tiêu đƣợc 

xác định chính 

xác, chi tiết, cụ 

thể, rõ ràng, tạo 

điều kiện để dự 

kiến cách thức 

thực hiện và thời 

gian hoàn thành 

các hoạt động dạy 

học. 

- Hiểu sâu sắc vị 

trí, tầm quan trọng 

và yêu cầu của bài 

học trong mỗi chủ 

đề kiến thức, phân 

tích đƣợc các mối 

liên hệ với các nội 

dung khác của chủ 

đề kiến thức khác 

trong chƣơng trình 

môn toán tiểu học. 

KN dự kiến - Bƣớc đầu chỉ dự - Biết phân phối - Nắm vững nội 
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thời gian tiến 

hành các 

hoạt động 

dạy học 

trong bài 

dạy môn 

Toán ở tiểu 

học 

kiến phân phối 

đƣợc thời gian cho 

những hoạt động 

dạy học lớn trong 

bài dạy tƣơng ứng 

với các phần có đề 

mục trong SGK. 

Đối với các hoạt 

động nhỏ hơn thì 

chƣa có dự kiến 

thời gian chi tiết 

hoặc phân phối 

thời gian chƣa hợp 

lý. 

thời gian cho từng 

phần, từng hoạt 

động dạy học trong 

bài dạy.  

- Dự kiến thời gian 

dành cho từng hoạt 

động dạy học hợp 

lý, đảm bảo cho 

giáo viên và học 

sinh hoàn thành 

các hoạt động của 

bài dạy. 

dung trọng tâm bài 

dạy, hiểu từng đối 

tƣợng học sinh từ 

đó thiết kế các 

hoạt động dạy học 

và phân phối thời 

gian hợp lý cho tất 

cả các hoạt động 

trong tiến trình 

một bài dạy. Trong 

đó có ƣu tiên đối 

với những hoạt 

động quan trọng, 

có chú ý đến thời 

gian dành cho giáo 

viên xử lý các tình 

huống sƣ phạm 

phát sinh trong giờ 

dạy.   

KN thiết kế 

hệ thống câu 

hỏi trong 

dạy học môn 

Toán ở tiểu 

học  

- Mới chỉ đƣa ra 

đƣợc một số câu 

hỏi đơn giản mang 

tính “dắt tay chỉ 

việc”, các câu hỏi 

chƣa gắn bó chặt 

chẽ với nhau tạo 

thành một hệ thống 

- Xây dựng đƣợc 

hệ thống câu hỏi 

đảm bảo yêu cầu: 

dễ hiểu, gợi mở, có 

tính phân bậc phù 

hợp với từng trình 

độ nhận thức của 

HS, thông qua hệ 

- Xây dựng đƣợc 

hệ thống câu hỏi 

tốt, dự kiến đƣợc 

đa dạng phƣơng án 

trả lời trong mỗi 

phƣơng án đều có 

sự phân tích, đánh 

giá, gợi ý cho HS 
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để đảm bảo tính 

gợi mở tốt, chƣa có 

tính phân bậc để 

phù hợp với từng 

trình độ nhận thức 

của HS. 

thống câu hỏi giúp 

HS tiến hành các 

hoạt động học tập 

và đạt đƣợc kết 

quả mong muốn. 

tiến hành các hoạt 

động học tập.  

- Hệ thống câu hỏi 

xây dựng coi trọng 

phát triển năng lực 

trí tuệ chung, thể 

hiện đƣợc tính liên 

môn, tính thực 

tiễn; gây hứng thú 

làm cho HS tích 

cực suy nghĩ, trao 

đổi, thảo luận; 

thúc đẩy sự tƣơng 

tác giữa HS với 

GV, HS với HS. 

KN gắn nội 

dung toán 

học trong bài 

dạy với thực 

tiễn cuộc 

sống 

- Chỉ gắn đƣợc nội 

dung kiến thức của 

bài dạy với thực 

tiễn nội bộ môn 

Toán ở tiểu học. 

- Chƣa quan tâm 

hoặc chƣa gắn 

đƣợc bài học với 

thực tiễn ở các 

môn học khác 

trong chƣơng trình 

tiểu học và đời 

-  Gắn đƣợc nội 

dung kiến thức của 

bài dạy với thực 

tiễn nội bộ môn 

Toán và môn học 

khác trong chƣơng 

trình tiểu học. 

- Gặp khó khăn khi 

gắn nội dung bài 

dạy với thực tiễn 

đời sống. 

- Biết nghiên cứu, 

sƣu tầm và khai 

thác những bài 

toán có nội dung 

thực tiễn trong 

SGK, sách bài tập, 

tài liệu tham khảo 

để gắn kết đƣợc 

nội dung kiến thức 

của bài dạy trong 

nội bộ môn Toán 

tiểu học, môn học 
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sống. khác trong chƣơng 

trình tiểu học và 

đời sống.   

- Xây dựng đƣợc 

bài toán có nội 

dung thực tiễn phù 

hợp với bài dạy 

trong chƣơng trình 

môn Toán tiểu 

học. 

KN nhận 

xét, rút kinh 

nghiệm 

thông qua 

việc quan sát 

dự giờ các 

đồng nghiệp 

- Xác định đƣợc 

kiến thức trọng 

tâm của bài dạy. 

- Chỉ ra đƣợc các 

PPDH chủ yếu mà 

GV đã sử dụng.  

- Chƣa thấy rõ 

những ý tƣởng, 

hƣớng tiếp cận và 

quy trình vận dụng 

các PPDH của GV. 

 

- Xác định rõ kiến 

thức trọng tâm, 

mục đích của bài 

dạy. 

- Xác định rõ mạch 

kiến thức, những 

kỹ năng cần rèn 

luyện, cách thức 

GV tổ chức cho 

HS tiến hành các 

hoạt động học tập.  

- Đƣa ra đƣợc ƣu 

điểm, nhƣợc điểm 

của GV trong tiết 

dạy nhƣ: việc sử 

dụng các PPDH, 

cách thức tổ chức 

- Xác định rõ kiến 

thức trọng tâm, 

mục đích của bài 

dạy.  

- Biết phân tích 

mạch kiến thức, 

những kỹ năng cần 

rèn luyện, cách 

thức GV tổ chức 

cho HS tiến hành 

các hoạt động học 

tập.  

- Đƣa ra đƣợc ƣu 

điểm, nhƣợc điểm 

của GV trong tiết 

dạy. Đề xuất cách 

khắc phục những 
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dạy học, nội dung 

kiến thức,... nhƣng 

chƣa đề xuất đƣợc 

cách khắc phục 

những nhƣợc điểm. 

nhƣợc điểm, từ đó 

rút kinh nghiệm 

cho việc xây dựng 

kế hoạch giờ dạy 

của bản thân. 

KN dự kiến 

những khó 

khăn, sai 

lầm thƣờng 

gặp của HS 

trong quá 

trình dạy 

học môn 

Toán tiểu 

học  

- Thông qua việc 

nghiên cứu SGK, 

thiết kế nội dung 

bài dạy, GV bƣớc 

đầu thấy đƣợc một 

vài khó khăn của 

HS trong bài học, 

tuy nhiên còn khá 

chung chung và 

chƣa đƣa ra đƣợc 

cách thức khắc 

phục. 

- Dự đoán và hiểu 

đƣợc nguyên nhân 

dẫn đến một số khó 

khăn, sai lầm của 

HS có thể gặp phải 

ở bài học.  

- Bƣớc đầu biết 

phân tích nguyên 

nhân, tuy nhiên 

chƣa đƣa ra đƣợc 

cách thức khắc 

phục hiệu quả. 

- Hệ thống hóa 

đƣợc những khó 

khăn, sai lầm của 

HS trong bài học. 

- Phân tích và chỉ 

ra đƣợc những 

nguyên nhân dẫn 

đến khó khăn, sai 

lầm của HS. 

- Đƣa ra đƣợc ý 

tƣởng và cách thức 

tổ chức cho HS 

khắc phục những 

khó khăn, sai lầm 

đó.   

KN giải bài 

tập trong 

SGK, sách 

bài tập và 

sách tham 

khảo môn 

Toán ở tiểu 

- Chỉ giải đƣợc 

một số bài tập ở 

dạng đơn giản 

(không đòi hỏi suy 

luận nhiều) trong 

SGK và sách bài 

tập, tuy nhiên vẫn 

- Giải đƣợc phần 

lớn các bài tập 

trong SGK, sách 

bài tập và sách 

tham khảo môn 

Toán tiểu học. 

- Nắm đƣợc các 

- Giải thành thạo 

hầu hết các bài tập 

trong SGK, sách 

bài tập và sách 

tham khảo môn 

Toán tiểu học.  

- Nắm vững các 
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học gặp khó khăn ở 

phần lớn các bài 

tập trong sách bài 

tập và sách tham 

khảo môn Toán 

tiểu học. 

dạng bài tập và  

phƣơng pháp giải 

đặc thù của các 

dạng bài tập đƣợc 

trình bày trong 

SGK, sách bài tập, 

sách tham khảo 

môn Toán tiểu học 

nhằm củng cố và 

khắc sâu kiến thức 

lý thuyết trọng 

tâm. 

dạng bài tập và cơ 

sở lý thuyết 

phƣơng pháp giải 

đặc thù của các 

dạng bài tập đƣợc 

trình bày trong 

SGK, sách bài tập, 

sách tham khảo 

môn Toán tiểu 

học.  

- Hiểu rõ tác dụng 

của mỗi bài tập, 

mỗi dạng bài tập 

đƣợc trình bày 

trong SGK, sách 

bài tập và sách 

tham khảo để củng 

cố lý thuyết, rèn 

luyện kỹ năng cụ 

thể đối với từng 

dạng toán.  

- Biết khai thác, 

sáng tạo, đề xuất 

những bài toán 

mới có liên quan 

từ bài toán ban đầu 

nhờ các phép suy 
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luận nhƣ: khái 

quát hóa, tƣơng 

tự,... Cho phép huy 

động tổng hợp 

những kiến thức 

mà HS đã học. 

KN sử dụng 

toán cao cấp 

trong DH 

môn Toán ở 

tiểu học 

- Bƣớc đầu thấy 

đƣợc mối liên hệ 

giữa những nội 

dung trong SGK 

môn Toán ở tiểu 

học với nội dung 

tƣơng ứng trong 

các học phần toán 

cao cấp đƣợc trang 

bị trong trƣờng sƣ 

phạm. 

- Xác định đƣợc 

mối liên hệ giữa 

những nội dung 

trong SGK môn 

Toán ở tiểu học với 

nội dung tƣơng 

ứng trong các học 

phần toán cao cấp 

đƣợc trang bị trong 

trƣờng sƣ phạm.  

- Từ yêu cầu nội 

dung DH môn 

Toán ở tiểu học, 

biết kết nối với nội 

dung có liên quan 

trong các học phần 

toán cao cấp để 

khai thác, vận dụng 

những kiến thức đó 

trong bài dạy. 

- Vận dụng các 

kiến thức toán cao 

cấp để giải thích rõ 

nguồn gốc, cách 

tiếp cận của nội 

dung kiến thức 

trong SGK môn 

Toán ở tiểu học, từ 

đó hiểu sâu sắc 

bản chất kiến thức 

cần dạy và lựa 

chọn PPDH phù 

hợp.       

- Vận dụng toán 

cao cấp trong việc 

xác định bài toán 

tổng quát, giúp 

xây dựng một lớp 

các bài toán mới 

có kiến thức 

chuyên sâu để bồi 
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dƣỡng HS có năng 

khiếu. 

KN tổ chức 

và quản lý 

các hoạt 

động dạy  

học môn 

Toán ở tiểu 

học  

- Bƣớc đầu biết tổ 

chức một số hoạt 

động học tập đơn 

giản cho HS nhƣ: 

nghe và ghi chép, 

đọc SGK, hoạt 

động nhóm, học 

tập theo phiếu 

hỏi,... 

- Tổ chức đƣợc 

những hoạt động 

học tập cho HS 

nhƣ nghe và ghi 

chép, đọc SGK, 

hoạt động nhóm, 

học tập theo phiếu 

hỏi,... 

- Biết phối hợp hợp 

lí giữa hoạt động 

của thầy và trò, 

thực hiện đƣợc vai 

trò tổ chức hƣớng 

dẫn, định hƣớng 

của GV trong các 

hoạt động học tập 

của HS. 

- Nắm vững các 

hình thức tổ chức 

các hoạt động dạy 

và học Toán. Từ 

đó, sử dụng chúng 

một cách linh hoạt, 

sáng tạo để phát 

huy đƣợc những 

ƣu điểm và hạn 

chế những nhƣợc 

điểm của từng 

hình thức, phƣơng 

pháp hoạt động.  

- Đảm bảo thực 

hiện vai trò chủ 

đạo của GV, phát 

huy đƣợc tính tích 

cực chủ động học 

tập của HS. 

KN lựa chọn 

và vận dụng 

các PPDH 

môn Toán ở 

tiểu học 

- Bƣớc đầu biết sử 

dụng một số PPDH 

thiết kế bài học để 

tổ chức các hoạt 

động nhận thức 

trong môn Toán ở 

- Biết lựa chọn phù 

hợp các PPDH 

tƣơng ứng với nội 

dung các mạch 

kiến thức, sử dụng 

hợp lí những 

- Phối hợp một 

cách hợp lí, hiệu 

quả, linh hoạt, 

sáng tạo các PPDH 

để thiết kế các 

hoạt động hình 
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tiểu học cho HS. 

- Chƣa có sự đan 

xen, phối hợp các 

PPDH để phát huy 

những ƣu điểm và 

hạn chế những 

nhƣợc điểm của 

mỗi PPDH. 

phƣơng pháp đó 

trong những hoạt 

động hình thành 

kiến thức mới cho 

HS. 

- Bƣớc đầu biết 

vận dụng phối hợp 

các PPDH để phát 

huy những ƣu 

điểm, hạn chế 

những nhƣợc điểm 

của mỗi PPDH.    

thành kiến thức 

mới cho HS.  

- Khai thác các 

PPDH để phát huy 

tính tích cực nhận 

thức, chủ động học 

tập của HS, góp 

phần nâng cao 

hiệu quả và chất 

lƣợng bài dạy. 

KN nói, viết, 

vẽ hình và 

trình bày 

bảng trong 

dạy học môn 

Toán ở tiểu 

học   

- Bƣớc đầu thực 

hiện đọc, nói tƣơng 

đối rõ ràng, mạch 

lạc. 

- Chữ viết, hình vẽ 

rõ ràng đủ để HS 

quan sát đƣợc. 

- Trình bày bảng 

theo dàn ý nội 

dung đã chuẩn bị. 

- Nắm vững những 

kỹ thuật diễn đạt 

trực tiếp khi tác 

nghiệp của GV đối 

với HS, thể hiện 

khá tốt những hoạt 

động: Nói, đọc, 

viết, vẽ, trình bày 

bảng rõ ràng, hợp 

lý. 

- Đã biết kết hợp 

các hình thức diễn 

đạt nội dung, 

nhƣng hiệu quả 

chƣa cao.   

- Diễn đạt linh 

hoạt, hiệu quả, 

ngôn ngữ của GV 

rõ ràng, mạch lạc, 

đúng ngữ điệu, 

diễn cảm. 

- Cách trình bày 

bảng khoa học thể 

hiện khi GV viết 

và vẽ hình đẹp, 

nhanh, ngay ngắn, 

thẳng hàng, rõ 

ràng, phân chia 

bảng hợp lý. 

- Phối hợp các 
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hoạt động phù hợp 

theo hệ thống, diễn 

đạt một cách đồng 

bộ với nhau, tạo ra 

hiệu quả tốt.   

KN sử dụng 

đồ dùng 

trong DH 

môn Toán ở 

tiểu học 

- Mới chỉ sử dụng 

đƣợc những đồ 

dùng dạy học đƣợc 

trang bị sẵn nhƣng 

hiệu quả mang lại 

chƣa cao. 

- Biết lựa chọn, sử 

dụng đồ dùng DH 

có sẵn để phù hợp 

với mục tiêu, nội 

dung, PPDH trong 

bài dạy. Hiệu quả 

sử dụng tƣơng đối 

tốt. 

- Phối hợp sử dụng 

một cách sáng tạo 

và hiệu quả những 

đồ dùng DH đã có.   

- Biết cải tiến đồ 

dùng DH đã có 

hoặc làm thêm 

đƣợc một số đồ 

dùng DH để tăng 

cƣờng tính trực 

quan trong dạy học 

môn Toán ở tiểu 

học. 

KN khai 

thác và sử 

dụng CNTT 

hỗ trợ DH 

môn Toán  ở 

tiểu học 

- Biết sử dụng một 

số soạn thảo văn 

bản cơ bản nhƣ: 

word để soạn giáo 

án; biết sử dụng 

kết hợp các PPDH 

với trình chiếu 

Power Point trong 

soạn thảo nội dung 

- Sử dụng đƣợc 

một số soạn thảo 

văn bản cơ bản 

nhƣ: word, phần 

mềm trình chiếu 

Power Point để 

soạn thảo nội dung 

bài dạy.  

- Biết sử dụng và 

- Phối hợp sử dụng, 

khai thác hiệu quả 

các phần mềm soạn 

thảo văn bản và 

phần mềm toán học 

để hỗ trợ thiết kế 

cũng nhƣ thực hiện 

bài dạy.  

- Vận dụng các 
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bài dạy giúp tăng 

cƣờng tính trực 

quan cho HS.   

khai thác một số 

phần mềm Toán 

học để thiết kế bài 

soạn giúp tăng 

tƣờng tính trực 

quan cho HS. 

PPDH và CNTT 

một cách hợp lý, 

hiệu quả trong việc 

thiết kế các hoạt 

động dạy học Toán 

tiểu học tăng cƣờng 

trực quan, thiết kế 

tình huống liên hệ 

toán học với thực 

tiễn cuộc sống.   

KN phát 

hiện và hỗ 

trợ kịp thời 

khi HS gặp 

khó khăn 

trong học 

toán tiểu học 

- Bƣớc đầu nhận ra 

đƣợc những HS 

gặp khó khăn trong 

học toán (chậm 

nhận ra các kiến 

thức mới, kĩ năng 

mới; phân tích 

không đầy đủ một 

số kiến thức toán 

học, lúng túng 

không thực hiện 

đƣợc một số kĩ 

năng toán học nhƣ 

tính toán, suy luận; 

vận dụng không 

đầy đủ các kiến 

thức đã học vào 

- Nhận ra đƣợc 

những HS gặp khó 

khăn trong học 

toán với những 

biểu hiện cụ thể. 

- Đƣa ra đƣợc cách 

thức hỗ trợ, khắc 

phục kịp thời khi 

HS gặp khó khăn 

trong học toán 

nhƣng hiệu quả 

mang lại chƣa cao.  

- Nhận ra đƣợc 

những HS gặp khó 

khăn trong học 

toán với những 

biểu hiện cụ thể. 

Tìm hiểu, phân 

tích nguyên nhân 

dẫn đến những khó 

khăn này của từng 

đối tƣợng HS. 

- Đề xuất và vận 

dụng phù hợp các 

biện pháp với từng 

đối tƣợng HS giúp 

hỗ trợ, khắc phục 

kịp thời khi HS 

gặp khó khăn 
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giải quyết các tình 

huống cụ thể), 

nhƣng chƣa đƣa ra 

đƣợc cách thức hỗ 

trợ kịp thời để khắc 

phục những lỗ 

hổng kiến thức cho 

HS. 

trong học toán và 

mang lại hiệu quả 

cao. 

KN đánh giá 

chẩn đoán 

- Biết thiết kế và tổ 

chức các hoạt động 

kiểm tra bài cũ để 

đánh giá trình độ 

nhận thức của HS, 

nhƣng chƣa biết 

điều chỉnh; xây 

dựng các tình 

huống có sự phân 

bậc trong bài dạy 

để phù hợp với 

năng lực của mỗi 

HS. 

- Biết thiết kế và tổ 

chức các hoạt động 

kiểm tra bài cũ để 

đánh giá trình độ 

nhận thức ban đầu 

của HS trƣớc khi 

dạy học nội dung 

kiến thức mới, từ 

đó GV có sự điều 

chỉnh bài dạy; xây 

dựng các tình 

huống dạy học có 

sự phân bậc để phù 

hợp với năng lực 

của mỗi HS. 

- Biết thiết kế và tổ 

chức các hoạt động 

dạy học đánh giá 

đƣợc trình độ xuất 

phát của HS trƣớc 

khi bắt đầu tiếp cận 

một chủ đề mới, 

một nội dung mới, 

từ đó GV điều 

chỉnh phƣơng pháp 

và nội dung dạy 

học để phù hợp với 

năng lực của mỗi 

HS. 

- Sử dụng thành 

thạo, hiệu quả các 

kỹ thuật đánh giá 

chẩn đoán ban đầu 

về trình độ nhận 
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thức của HS trong 

các tình huống dạy 

học Toán để biết 

đƣợc trình độ hiện 

tại của HS, làm cơ 

sở cho việc điều 

chỉnh bài dạy; xây 

dựng các tình 

huống dạy học có 

sự phân bậc để phù 

hợp với năng lực 

của mỗi HS, giúp 

thực hiện tốt hoạt 

động dạy học 

những nội dung 

mới. 

KN đánh giá 

quá trình 

- Bƣớc đầu biết 

vận dụng các kĩ 

thuật đánh giá quá 

trình trong việc thu 

thập thƣờng xuyên 

các thông tin phản 

hồi từ HS qua quá 

trình học tập, 

nhƣng việc sử 

dụng các kỹ thuật 

đánh giá trong 

- Biết vận dụng các 

kĩ thuật đánh giá 

quá trình trong 

việc thu thập 

thƣờng xuyên các 

thông tin phản hồi 

từ HS qua quá 

trình học tập, giúp 

GV có những điều 

chỉnh kịp thời 

trong các hoạt 

- Lựa chọn và vận 

dụng đƣợc các kĩ 

thuật đánh giá quá 

trình trong việc 

Thu thập, phân 

tích và xử lý thông 

tin từ sự phản hồi 

của HS một cách 

thƣờng xuyên 

trong quá trình học 

tập, làm cơ sở giúp 
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đánh giá quá trình 

chƣa đạt hiệu quả. 

động dạy học để 

phù hợp với năng 

lực của mỗi HS. 

GV đƣa ra những 

điều chỉnh thích 

hợp nhằm nâng 

cao chất lƣợng và 

hiệu quả giờ dạy. 

KN đánh giá 

tổng kết 

- Bƣớc đầu biết 

vận dụng các kĩ 

thuật đánh giá tổng 

kết sau một quá 

trình dạy học, giúp 

GV nắm bắt đƣợc 

mức độ thực hiện 

mục tiêu dạy học 

và đánh giá đƣợc 

kết quả học tập của 

HS sau một quá 

trình học tập. 

- Biết vận dụng các 

kĩ thuật đánh giá 

tổng kết sau một 

quá trình dạy học, 

thông qua hoạt 

động này GV biết 

thu thập các kết 

quả học tập toán để 

tiến hành xem xét, 

điều chỉnh nội 

dung môn học và 

PPDH để đạt đƣợc 

mục tiêu đặt ra 

trong quá trình dạy 

học. 

- Biết vận dụng 

các kĩ thuật đánh 

giá tổng kết sau 

một quá trình dạy 

học, thông qua 

hoạt động này GV 

biết thu thập các 

kết quả học tập 

toán để tiến hành 

phân tích, so sánh 

và xử lý các thông 

tin thu thập đƣợc. 

Sau đó tiến hành 

đối chiếu với mục 

tiêu đặt ra. Từ đó 

điều chỉnh cả về 

mục tiêu, nội dung 

môn học, PPDH 

để đạt hiệu quả 

cao trong quá trình 

dạy học. 

KN thiết kế - Chƣa biết vận - Vận dụng đƣợc - Vận dụng linh 
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nội dung 

đánh giá về 

kiến thức 

toán của 

HSTH 

dụng quy trình 

thiết kế đề kiểm tra 

để đánh giá kết quả 

học tập của HS, mà 

chỉ đƣa ra một số 

đề kiểm tra nhƣng 

chỉ dựa trên việc 

tham khảo tài liệu 

sẵn có.  

quy trình thiết kế 

đề kiểm tra để 

đánh giá kết quả 

học tập của HS, 

nhƣng vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, 

hạn chế trong việc 

thiết lập ma trận đề 

kiểm tra. 

- Chƣa biết vận 

dụng, kết hợp hợp 

lý, linh hoạt các 

hình thức đánh giá 

kết quả học tập của 

HS.    

hoạt quy trình thiết 

kế đề kiểm tra để 

đánh giá kết quả 

học tập của HS.  

- Vận dụng và kết 

hợp linh hoạt, đa 

dạng các hình thức 

đánh giá kết quả 

học tập của HS 

trong thiết kế đề 

kiểm tra, giúp GV 

đánh giá chính xác 

và điều chỉnh hoạt 

động dạy học phù 

hợp với từng đối 

tƣợng HS để đạt 

đƣợc hiệu quả cao 

hơn trong quá 

trình dạy học.   

KN thiết kế 

nội dung 

đánh giá về 

KN giải toán 

của HSTH 

- Biết xác định 

mục đích, nội dung 

trọng tâm, hình 

thức đánh giá KN 

giải toán của HS 

trong từng mạch 

kiến thức toán ở 

tiểu học. 

- Xác định đƣợc 

mục đích, nội dung 

trọng tâm, hình 

thức đánh giá KN 

giải toán của HS 

trong từng mạch 

kiến thức toán ở 

tiểu học. 

- Nắm vững mục 

đích, nội dung 

trọng tâm, hình 

thức đánh giá KN 

giải toán của HS, 

từ đó thiết kế đƣợc 

nội dung kiểm tra 

đánh giá phù hợp 
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- Xây dựng hệ 

thống câu hỏi kiểm 

tra chƣa thể hiện 

đƣợc các yếu tố 

nhƣ: tái hiện, phân 

tích, so sánh, tổng 

hợp, khái quát 

hóa,… 

- Hệ thống câu hỏi 

đƣa ra tuân theo 

trình tự các cấp độ 

tƣ duy của HS nhƣ: 

nhận biết, thông 

hiểu, vận dụng cơ 

bản, vận dụng nâng 

cao; hệ thống câu 

hỏi thể hiện đƣợc 

các yếu tố nhƣ: tái 

hiện, phân tích, so 

sánh, tổng hợp, 

khái quát hóa,… 

Qua đó đánh giá 

đƣợc những KN 

giải toán của HS. 

với từng mạch 

kiến thức toán ở 

tiểu học.  

- Hệ thống câu hỏi 

đƣợc xây dựng có 

sự phân hóa cao 

thể hiện ở các cấp 

độ tƣ duy của HS 

nhƣ: nhận biết, 

thông hiểu, vận 

dụng cơ bản, vận 

dụng nâng cao; hệ 

thống câu hỏi chú 

trọng thể hiện các 

yếu tố nhƣ: tái 

hiện, phân tích, so 

sánh, tổng hợp, 

khái quát hóa,… 

Thông qua nội 

dung kiểm tra đảm 

bảo đánh giá đúng 

những KN giải 

toán của HS.  

  

1.2.5.2. Nhận diện và đánh giá KNDH toán tiểu học 

Để đánh giá đƣợc sự phát triển những KNDH toán của SV theo tiếp cận 

năng lực. Chúng tôi xác định những biểu hiện và mức độ đạt đƣợc của SV về 
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những KN đó trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Trong số 20 KN cơ bản và 

cần thiết có thể phát triển đƣợc KNDH toán cho SV chúng tôi chọn ra 3 KN 

thuộc 3 nhóm KN khác nhau trong hệ thống KNDH toán mà SV cần đƣợc 

phát triển thông qua dạy học môn Toán ở tiểu học, đó là: 

 KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu học;  

 KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ dạy DH môn Toán ở tiểu học; 

 KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH theo tiếp 

cận năng lực. 

a) KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu học 

Giảng viên yêu cầu SV xây dựng hệ thống câu hỏi cho hoạt động dạy 

học quy tắc "Cộng hai phân số cùng mẫu số" (Toán 4). Thông qua hoạt động 

đó giảng viên đánh giá đƣợc SV về KNDH này. 

* Mức độ 1: SV chỉ đƣa ra đƣợc một số câu hỏi đơn giản 

 Câu hỏi 1:  Nhƣ thế nào là một phân số? 

 Câu hỏi 2: Đọc SGK và cho biết muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta 

làm nhƣ thế nào? 

 Nhận xét:  

 - Ở đây HS chỉ cần dựa trên kiến thức cũ và đọc quy tắc cộng hai phân 

số cùng mẫu số trong SGK là trả lời trực tiếp câu hỏi, không gặp nhiều khó 

khăn. 

 - Các câu hỏi chƣa liên kết, gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành hệ 

thống câu hỏi trong bài dạy. 

 -  Chƣa có tính gợi mở, tính phân bậc phù hợp với nhận thức từng đối 

tƣợng HS. 

* Mức độ 2: GV cho HS đọc bài toán mở đầu trong SGK. 

 Câu hỏi 1: Bài toán cho biết gì? Bài toán cần tìm gì? 
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 Câu hỏi 2: Muốn biết số phần băng giấy bạn Nam tô màu sau hai lần ta 

thực hiện phép tính gì? 

 Câu hỏi 3: Bằng trực quan các em cho biết phân số chỉ số phần băng 

giấy bạn Nam tô màu sau hai lần? 

 Câu hỏi 4: Nhận xét gì về tử số và mẫu số của các phân số? 

 Câu hỏi 5: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm nhƣ thế nào? 

 Nhận xét: 

 - GV đã xây dựng đƣợc một hệ thống câu hỏi có tính gợi mở giúp HS 

tiếp cận và hình thành quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số.  

 - Các câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, có tính gợi mở, phù hợp với trình độ 

nhận thức của HS. 

* Mức độ 3: 

 Xây dựng đƣợc hệ thống câu hỏi (ngoài những câu hỏi ở dạng mức độ 

2) để hình thành quy tắc phép cộng hai phân số cùng mẫu số, GV còn xây 

dựng và đƣa ra những tình huống liên hệ từ thực tiễn.   

b) KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH môn Toán ở tiểu học 

 Giảng viên yêu cầu SV khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để hỗ 

trợ bài dạy "Diện tích hình tam giác" (Toán 5). Thông qua hoạt động đó giảng 

viên đánh giá đƣợc SV về KNDH này. 

* Mức độ 1:  

 - SV chỉ sử dụng đƣợc soạn thảo văn bản word để soạn giáo án. 

 - Biết thiết kế những slide trình chiếu Power Point bằng cách copy các 

ví dụ trong giáo án chuyển thành nội dung trình chiếu.  

* Mức độ 2: 

 - SV biết sử dụng Word và Power Point để thiết kế bài dạy, ngoài ra SV 

còn biết khai thác sử dụng một số phần mềm vẽ hình, cắt ghép hình để thiết 

kế các tình huống dạy học.  
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 - Khả năng thiết kế và sử dụng còn hạn chế, chƣa phát huy đƣợc thế 

mạnh của việc sử dụng công nghệ thông tin trong bài dạy. 

* Mức độ 3: 

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ khá tốt cho các hoạt động trong bài 

dạy giúp cho giờ học diễn ra sinh động, phát huy tính tích cực học tập của HS 

thể hiện ở việc khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm toán học, 

đồng thời kết hợp giữa CNTT với các PPDH một cách hợp lí giúp bài giảng: 

1/ Tăng cƣờng tính trực quan; 2/ Liên hệ toán học với thực tiễn. 

c) KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH theo tiếp 

cận năng lực 

Để đánh giá SV kĩ năng vận dụng một số kĩ thuật đánh giá theo tiếp cận 

năng lực, giảng viên yêu cầu SV thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

nội dung thuộc chƣơng trình môn Toán ở tiểu học. 

* Mức độ 1: 

 - Bƣớc đầu biết phân tích những năng lực của HS cần hình thành thông 

qua nội dung kiến thức đó thành một số yêu cầu về kiến thức và KN để làm 

căn cứ xác định nội dung kiểm tra trong quá trình dạy học. 

 - Soạn thảo đƣợc đề kiểm tra nhƣng chỉ dựa trên việc tham khảo, chƣa 

vận dụng đƣợc quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS. 

* Mức độ 2: 

 -  Vận dụng đƣợc quy trình thiết kế để soạn thảo đề kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của HS, tuy nhiên còn gặp khó khăn trong việc thiết lập ma 

trận đề kiểm tra. 

 - Có sự kết hợp giữa các phƣơng thức kiểm tra đánh giá, nhƣng chƣa 

vận dụng hợp lí, linh hoạt các phƣơng thức đánh giá. 

* Mức độ 3:  

 Vận dụng linh hoạt quy trình thiết kế đề kiểm tra và phối hợp tốt các 

phƣơng thức đánh giá kết quả học tập của HS.  
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1.3. Lí luận về phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận 

năng lực 

1.3.1. Bản chất của phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp 

cận năng lực 

Phát triển KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực bản chất là dựa 

vào năng lực đã có của ngƣời học, lấy năng lực ngƣời học là nền tảng, là tiền 

đề để phát triển KNDH của họ, giúp họ phát triển đƣợc các KNDH mà các 

KN này hƣớng tới việc phát triển năng lực toán học cho HS tiểu học. Mặt 

khác, phát triển KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực là phải xác định 

đƣợc một hệ thống KNDH làm kết quả đầu ra của quá trình dạy học làm cơ sở 

định hƣớng cho tất cả các hoạt động tiếp theo của GV, những KNDH này phải 

đƣợc mô tả tƣờng minh, chi tiết thành các cấp độ và các mức độ về kiến thức, 

KN, thái độ mà ngƣời học cần đạt đƣợc sau khi kết thúc quá trình dạy học. 

Đảm bảo phát triển đầy đủ hệ thống KNDH toán và SV vận dụng vào phân 

tích chƣơng trình, thiết kế, thực hành giảng dạy môn Toán ở tiểu học, đây là 

yêu cầu quan trọng nhất, đòi hỏi SV phải rèn luyện và có đƣợc đủ các KN 

thành phần trong hệ thống KNDH, SV cần rèn luyện dần dần từng KN và tiến 

tới thực hành thiết kế tổng thể một bài dạy môn Toán, sau đó phát triển sang 

các bài học khác. SV đƣợc luyện tập nhiều lần nhƣ vậy các KN thành phần 

tích hợp lại và trở thành KN toàn vẹn, giúp SV chủ động, thành thạo hơn khi 

giảng dạy, hình thành năng lực nghề nghiệp của mình.    

Phát triển KNDH cho SV qua dạy học môn Toán ở tiểu học nên các em 

phải phân tích đƣợc chƣơng trình môn Toán, tổ chức thiết kế nội dung học tập 

cho từng bài cụ thể thuộc từng chủ đề, từng lớp khác nhau. Thông qua hoạt 

động này các em đƣợc trải nghiệm tác nghiệp thực tế để các em điều chỉnh 

những thiếu xót còn tồn tại, loại bỏ những thao tác thừa, giúp phát triển năng 

lực cá nhân, nâng cao hiệu quả thực hiện các KNDH.  
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Trong quá trình đào tạo GVTH theo chúng tôi các trƣờng sƣ phạm cần 

bắt đầu từ việc khảo sát, nghiên cứu đặc điểm lao động nghề nghiệp của 

ngƣời GVTH, những năng lực sƣ phạm, những KNDH đáp ứng yêu cầu xã 

hội trong xu thế hội nhập quốc tế, chuẩn nghề nghiệp của GVTH,… xây dựng 

chƣơng trình đào tạo tích hợp, các môn học có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, 

đƣợc sắp xếp theo một trình tự xác định giúp phát triển năng lực cho ngƣời 

học theo các mức độ khác nhau, đặc biệt nhấn mạnh năng lực ứng dụng – 

thực hành. Các môn học trong chƣơng trình đều xác định chuẩn đầu ra của 

môn học, SV hoàn thành hết các môn học thì cũng là lúc đạt đƣợc chuẩn đầu 

ra của chƣơng trình đào tạo. 

1.3.2. Đặc điểm học tập của SV ngành GDTH ở trƣờng đại học 

 Đa số SV ngành GDTH ở trƣờng đại học đều là ngƣời có kinh nghiệm 

học tập và phần lớn có KN học tập cơ bản nhƣ đọc tài liệu, tìm kiếm và khai 

thác dữ liệu trên thƣ viện hay trên mạng, biết chia sẻ thông tin để học hỏi lẫn 

nhau,… Tuy nhiên, còn một số ít SV những KN đó chƣa tốt, do các em chƣa 

chủ động học hỏi và rèn luyện, cũng nhƣ chƣơng trình đào tạo, cách thức đào 

tạo chƣa chú trọng đến KN. Một số em chƣa bắt kịp với phƣơng pháp học tập 

ở đại học mà vẫn học tập theo lối học sinh phổ thông nên phụ thuộc vào giáo 

trình, thầy cô nhiều. 

 Một số SV ít tìm tòi suy nghĩ, so sánh, đối chiếu các sách giáo trình 

khác nhau, nhiều em tin rằng giáo trình và sách luôn đúng, rất ít SV sƣ phạm 

đọc và phân tích các tạp chí khoa học nên đôi khi các em tiếp nhận đƣợc kiến 

thức, những quan điểm sai lệch. 

 Phƣơng thức đào tạo SV ở các trƣờng đại học chƣa thực sự tốt, chƣa 

chú trọng phát triển cho SV những KN học tập hợp tác, học tập theo dự án, 

học tập dựa vào vấn đề, học tập dựa vào nghiên cứu trƣờng hợp, học tập kiến 

tạo,… Nên khả năng đáp ứng các chiến lƣợc học tập hiện đại của SV còn 



45 

 

 

thấp, các em còn thụ động và chỉ thích học tập theo thói quen cũ, chủ yếu 

cách học của SV là nghe, ghi chép, đọc giáo trình, nhớ, hiểu và nhớ lại khi thi 

nên chỉ có một số ít đạt đƣợc trình độ áp dụng và có đƣợc tƣ duy phản biện. 

 Đa số SV ngành GDTH ở trƣờng đại học có thái độ học tập tốt, các em 

nghiêm túc trong học tập, trong kiểm tra và thi, tuân thủ kỉ luật và nội quy của 

trƣờng lớp, tích cực hăng hái tham gia các hoạt động phong trào xã hội và 

phong trào đoàn trƣờng,… Đó là những ƣu điểm nổi bật của SV sƣ phạm. 

Tuy nhiên, phƣơng pháp học tập của đa số SV chƣa hiệu quả, chƣa tìm ra cho 

mình một cách làm việc khoa học và đạt hiệu quả học tập tốt nhất, học tập chỉ 

mang tính đối phó chỉ nhớ lại khi thi. 

1.3.3. Nguyên tắc phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng 

đại học theo tiếp cận năng lực  

a) Đảm bảo SV nắm bắt đầy đủ về phƣơng thức thực hiện KNDH 

toán tiểu học 

 Để rèn luyện đƣợc bất kì KN nào thì việc trƣớc tiên ngƣời học phải 

nắm bắt đƣợc đầy đủ phƣơng thức tiến hành KN đó. Nhƣ vậy, SV ngành 

GDTH cần đƣợc tổ chức học tập về lí luận KNDH toán tiểu học. Việc xây 

dựng và tổ chức học tập chuyên đề lí luận KNDH toán giúp phát triển nhận 

thức lí luận của SV về KNDH trong dạy học môn Toán ở tiểu học, việc 

nghiên cứu chuyên đề đƣợc thực hiện dƣới hình thức nhóm, mỗi nhóm tìm 

kiếm, tiếp nhận, xử lí, nghiên cứu sâu một vấn đề. Sau đó, các nhóm tiến hành 

báo cáo kết quả nghiên cứu, thảo luận các ý kiến nhận xét, bình luận của các 

nhóm. Đây cũng là hoạt động giúp SV rèn luyện KNDH một cách thiết thực 

qua trải nghiệm của chính mình. Qua đó SV hiểu sâu sắc lí luận và ứng dụng 

vào thực tiễn học tập và dạy học. 
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b) SV đƣợc rèn luyện KNDH toán tiểu học bằng các phƣơng thức 

đa dạng 

Phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH là một trong những mục 

tiêu cốt lõi của các trƣờng đại học, đƣợc hình thành và phát triển trong suốt 

quá trình đào tạo SV. Học KN nên phải dựa trên nguyên tắc học qua thực 

hành, qua làm việc và đạt đƣợc kết quả, do đó nội dung các môn học trong 

chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng sƣ phạm tăng cƣờng thời lƣợng thực 

hành, tự nghiên cứu, tự học, thảo luận nhóm góp phần tích cực vào việc phát 

triển KN nghề nghiệp cho SV.  

Ngoài việc trang bị cho SV những kiến thức nền tảng, cơ bản thông qua 

các học phần Tâm lí học, Giáo dục học, nghiệp vụ sƣ phạm, PPDH toán ở tiểu 

học là những môn học cung cấp cho SV những kiến thức lí luận cơ bản về 

KNDH đặc thù của môn học. Nên tăng cƣờng trải nghiệm thực thế cho SV 

nhƣ tổ chức nhiều hơn các hội thi NVSP với các nội dung: Thi ứng xử tình 

huống sƣ phạm, thi giảng dạy, thi hùng biện cho SV; tăng cƣờng thời gian 

TTSP, tạo điều kiện cho SV đƣợc tiếp xúc với HS và GV ở trƣờng tiểu học, 

đƣợc tham gia công tác GV chủ nhiệm, tham gia giảng dạy (dự giờ, thiết kế 

các hoạt động học tập, đánh giá kết quả học tập của HS,…), tổ chức các hoạt 

động ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, trò chơi toán học cả ở trong 

và ngoài giờ lên lớp. 

c) Khai thác tốt sở trƣờng học tập và tiềm năng vốn có của ngƣời 

học 

 Trong thực tế giảng dạy ở trƣờng đại học cho thấy quá trình học tập của 

SV diễn ra phức tạp, theo nhiều phƣơng thức học tập khác nhau, mỗi SV có 

một kiểu phƣơng thức học tập riêng biệt (học bằng bắt chƣớc, sao chép; học 

bằng hành động, thực hành; học bằng chia sẻ, hợp tác; học bằng cá nhân suy 

nghĩ, nghiên cứu;…). Vì vậy, phƣơng pháp dạy học của mỗi GV cũng phải 
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thích ứng với các kiểu học tập đa dạng đó, phải tạo ra môi trƣờng và cơ hội để 

ngƣời học phát triển hoạt động học tập dựa trên vốn kinh nghiệm, kiến thức 

đã có của ngƣời học. 

  Dựa trên các phƣơng thức học tập riêng biệt của mỗi SV, từ việc hiểu 

rất rõ các kiểu học tập, năng lực, sở thích học tập của mỗi SV để ngƣời dạy 

kết hợp, điều chỉnh các phƣơng pháp dạy học phù hợp với mỗi ngƣời học. Sự 

đa dạng của các kiểu học tập tạo ra nhiều cơ hội để ngƣời học tiến hành hoạt 

động học tập, mỗi SV sử dụng cách nào mang lại hiệu quả nhất, thích hợp 

nhất, phù hợp nhất.  

d) Tạo dựng môi trƣờng học tập tích cực cho SV 

 Để việc phát triển KNDH toán cho SV mang lại hiệu quả đòi hỏi môi 

trƣờng học tập của SV có tính trải nghiệm, SV phải thƣờng xuyên đƣợc thực 

tế,  đƣợc thực hành tại môi trƣờng tiểu học, giảng viên cần sử dụng nhiều kĩ 

thuật dạy học để tạo ra môi trƣờng học tập đa dạng, phong phú, phù hợp với 

năng lực của mỗi SV nhằm khai thác vốn sống, vốn kinh nghiệm của SV vào 

giải quyết các hoạt động học tập, đây là yếu tố quan trọng giúp SV phát triển 

KNDH toán của mình. 

1.3.4. Một số mô hình và PPDH hiện đại trong phát triển KNDH toán cho 

SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực 

1.3.4.1. Mô hình lớp học đảo ngược 

a) Bản chất của mô hình lớp học đảo ngƣợc 

Lớp học đảo ngƣợc (Flipped – Classroom) là mô hình dạy học mà tiến 

trình tổ chức các hoạt động dạy và học đƣợc đảo ngƣợc so với cách tổ chức 

dạy học truyền thống. Nghĩa là thay vì ngƣời dạy truyền thụ, giảng giải, cắt 

nghĩa kiến thức cho ngƣời học trên lớp học, thì trong mô hình dạy học này, 

ngƣời dạy đƣa ra các bài giảng dƣới dạng video, audio và các loại học liệu 

khác để ngƣời học tự học, tự nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ học tập ở 
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nhà. Còn việc thực hành, ứng dụng, củng cố hay đào sâu, mở rộng một nội 

dung kiến thức có tính thách thức cao thì đƣợc thực hiện ở trên lớp. 

 Lớp học đảo ngƣợc làm thay đổi vai trò của ngƣời dạy và ngƣời học, 

ngƣời dạy không phải lên lớp để truyền thụ những nội dung, kiến thức trong 

bài giảng mà chỉ thảo luận, trao đổi, giải thích những vấn đề mà ngƣời học 

chƣa giải quyết đƣợc. Việc tiếp thu kiến thức của ngƣời học thông qua tự học, 

tự nghiên cứu, học qua xem video bài giảng của thầy, học qua trực tuyến.   

Bản chất của lớp học đảo ngƣợc hƣớng đến hoạt động hóa việc học của 

ngƣời học, chú trọng đến môi trƣờng học tập của ngƣời học nhằm nâng cao tri 

thức từ tri thức vốn có đến tri thức cần chiếm lĩnh, tăng thời gian hỗ trợ của 

giảng viên cho những hoạt động cần tƣ duy đào sâu, giải đáp cho SV những 

vấn đề chƣa hiểu rõ hoặc cần mở rộng thêm, tăng cƣờng các hoạt động học 

tập làm việc theo nhóm giúp các em có nhiều cơ hội tƣơng tác, chia sẻ, học 

hỏi lẫn nhau. 

b) Quy trình tổ chức dạy học theo lớp học đảo ngƣợc 

 Bƣớc 1: Thiết kế các hoạt động tự học tập cho SV ở nhà 

 - Phân tích chƣơng trình, nội dung môn học để lựa chọn nội dung phù 

hợp với dạy học theo lớp học đảo ngƣợc. Xác định đƣợc mục tiêu nhằm phát 

triển năng lực cụ thể của ngƣời học từ nội dung đó. 

 - Sắp xếp kế hoạch học tập của môn học, chuẩn bị kho dữ liệu tham 

khảo phù hợp với trình độ nhận thức của SV. 

- Giảng viên thiết kế video bài giảng hoặc hƣớng dẫn SV khai thác các 

bài giảng trên internet. Để phƣơng pháp dạy học này thực hiện hiệu quả thì 

giảng viên phải có năng lực thiết kế video bài giảng một cách khoa học, phù 

hợp với đối tƣợng ngƣời học. Nội dung bài giảng qua video và nội dung thảo 

luận trên lớp phải đảm bảo kết cấu hài hòa, hợp lí. 
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- SV chủ động tự học, tự nghiên cứu video bài giảng, qua các tài liệu tự 

khai thác, hoàn thành các nhiệm vụ thực hành trên lớp. Trƣớc khi lên lớp SV 

phải có những hiểu biết ban đầu về nội dung bài học, có những ý kiến trao 

đổi, thảo luận làm sáng tỏ nội dung bài học. 

Bƣớc 2: Thiết kế các hoạt động học tập ở trên lớp 

- Giảng viên tiến hành trao đổi, kiểm tra đánh giá SV thông qua các ý 

kiến thảo luận, giải thích cho SV những vấn đề còn vƣớng mắc, hƣớng dẫn 

SV tìm hiểu sâu kiến thức, phân tích để tìm ra các giải pháp thực hiện những 

nhiệm vụ đƣợc tối ƣu nhất. 

- Thông qua việc trao đổi, phản hồi từ các bạn trong lớp hoặc từ giảng 

viên. SV tiến hành điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những thiếu sót nếu tồn tại.   

Bƣớc 3: Đánh giá, phản hồi sau mỗi buổi học trên lớp 

Kết thúc giờ học trên lớp, nếu nội dung trao đổi chƣa hoàn thiện, giảng 

viên sẽ giải đáp thắc mắc qua mạng, SV kiểm tra lại kiến thức đã học và tự 

nghiên cứu, tìm hiểu và mở rộng thêm. Sau mỗi buổi học, giảng viên hƣớng 

dẫn SV viết nhật kí học tập để ghi lại những gì họ đã đƣợc học và cần thực 

hiện nhiệm vụ học tập nào tiếp theo, những thông tin trong nhật kí của mỗi 

SV là căn cứ quan trọng để giảng viên điều chỉnh hoạt động dạy học cho 

những bài giảng sau. 

c) Ví dụ minh họa 

 Thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp lớp học đảo ngƣợc trong dạy học 

học phần PPDH toán ở tiểu học (phần dạy học các tình huống điển hình) 

Bƣớc 1: Thiết kế các hoạt động tự học tập cho SV ở nhà 

- Giảng viên đăng video bài giảng lí thuyết và các tài liệu chuyên khảo 

lên website chung của lớp về nội dung bài học “Dạy học các tình huống điển 

hình trong môn Toán ở tiểu học”. SV tiến hành học tập qua xem video bài 

giảng và nghiên cứu thêm các tài liệu liên quan. 
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- Giảng viên đƣa ra nhiệm vụ học tập mà SV cần hoàn thành sau khi 

xem xong bài giảng và đọc tài liệu tham khảo. 

Nhiệm vụ trọng tâm của bài học mà SV cần nghiên cứu: 

+ Thế nào là tình huống điển hình trong dạy học môn Toán ở tiểu học; 

+ Có những cách thức, con đƣờng nào để dạy học những tình huống 

điển hình; 

+ Quy trình dạy học những tình huống điển hình. 

- SV phải hoàn thành nhiệm vụ học tập đƣợc giao và nộp bài cho giảng 

viên qua website. 

Bƣớc 2: Thiết kế các hoạt động học tập ở trên lớp 

- Giảng viên cho SV tóm tắt lí thuyết (có thể bằng sơ đồ tƣ duy) theo ý 

hiểu của mình. 

 - Giảng viên dựa vào kết quả nghiên cứu trên website, chia lớp thành 

nhóm nhỏ để tổ chức trao đổi, sửa chữa, hƣớng dẫn giúp SV điều chỉnh những 

vấn đề lí thuyết còn thiếu sót. 

 - Giảng viên tiến hành cho các nhóm nghiên cứu các tình huống điển 

hình qua việc minh họa các bài học trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học. 

Bƣớc 3: Đánh giá, phản hồi sau mỗi buổi học trên lớp 

 - Giảng viên củng cố, khắc sâu kiến thức cho SV bằng cách sử dụng 

các bộ câu hỏi Quiz trên website (có thể tạo các câu hỏi trắc nghiệm) về nội 

dung bài học. 

- Giảng viên tƣơng tác, chia sẻ với SV qua website để nắm bắt tình 

hình học tập và có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho SV. 

1.3.4.2. Mô hình học tập kết hợp 

a) Bản chất của học tập kết hợp 

 Học tập kết hợp (Blended Learning) là mô hình tổ chức hoạt động học 

tập cho ngƣời học theo hƣớng kết hợp giữa dạy học truyền thống (đối thoại 
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trực tiếp trên lớp) và dạy học trực tuyến (tƣơng tác gián tiếp qua môi trƣờng 

mạng) nhằm đạt đƣợc mục tiêu dạy học. 

Mô hình này có những ƣu điểm nổi bật, bổ sung những nhƣợc điểm của 

dạy học truyền thống, giúp mở rộng không gian lớp học, môi trƣờng học tập 

có tính mở và tƣơng tác cao; SV đƣợc trải nghiệm học tập, kiến thức môn học 

thƣờng xuyên đƣợc cập nhật, mở rộng sâu sắc hơn chứ không chỉ đóng khuôn 

trong sách giáo trình; tạo ra nhiều cơ hội để SV học tập theo nhu cầu, sở thích 

và năng lực của mình; lựa chọn thời gian, không gian và môi trƣờng học tập 

phù hợp với mỗi SV.   

Học tập kết hợp tạo cơ ra nhiều hội cho SV tự nghiên cứu, chiếm lĩnh 

tri thức khoa học bằng cách tiếp cận nhiều nguồn tƣ liệu phong phú với các 

định dạng khác nhau nhƣ video, văn bản, hình ảnh, âm thanh, sơ đồ,… Trong 

đó, internet vừa là môi trƣờng phân phối tài nguyên học tập vừa là nơi diễn ra 

các hoạt động dạy và học. SV đƣợc học tập theo nhiều phƣơng thức khác 

nhau nhƣ học trực tiếp trên lớp (nhóm, cá nhân, seminar, hội thảo); học trực 

tuyến qua mạng (chat, online, blog); tự mình học tập, nghiên cứu (trực tuyến, 

độc lập). Giúp các em húng thú hơn, tích cực hơn trong học tập để đạt hiệu 

quả cao nhất.  

b) Quy trình tổ chức dạy học theo học tập kết hợp 

Bƣớc 1: Phân tích cấu trúc nội dung của bài học  

Đây là công việc rất quan trọng trƣớc khi vận dụng mô hình học tập kết 

hợp, nó khẳng định sự phù hợp và cần thiết của học tập kết hợp cho nội dung 

kiến thức cần hình thành cho SV. Vận dụng phƣơng pháp học tập kết hợp cho 

những nội dung kiến thức dài, khó, thiếu tài liệu tham khảo sẽ giúp SV không 

những khắc phục đƣợc những khó khăn đó mà còn tạo cơ hội phát triển các 

KN, năng lực chuyên biệt của môn học. 

Bƣớc 2: Xác định mục tiêu cần đạt tƣơng ứng với nội dung 
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Xác định mục tiêu dạy học giúp định hƣớng tổ chức các hoạt động dạy 

học, là cơ sở để thiết kế các hoạt động học tập và đánh giá ngƣời học. Mục 

tiêu dạy học cần xác định với mỗi nội dung học tập bao gồm: kiến thức cần 

đạt, kĩ năng cần rèn luyện, thái độ cần hình thành và năng lực cần hƣớng đến. 

Bƣớc 3: Lập kế hoạch dạy học  

Kế hoạch dạy học giúp GV nhìn lại tổng thể, xuyên suốt, nhất quán về 

tính logic của nội dung bài học, xem xét tính hợp lí của các thông tin bổ trợ có 

liên quan đến bài học. Kế hoạch dạy học thể hiện đƣợc tính khả thi của các 

phƣơng án kết hợp trong bài dạy, không lạm dụng các yếu tố công nghệ.  

Bƣớc 4: Lựa chọn công cụ công nghệ phù hợp  

Lựa chọn công cụ (Gmail, Youtube, Google Sites,…) để giảng viên và 

SV có thể tƣơng tác với nhau phù hợp với nội dung kiến thức nhƣ đƣa thông 

báo, tạo câu hỏi, giao nhiệm vụ học tập, đƣa ý kiến thảo luận,…  

Bƣớc 5: Đánh giá và điều chỉnh 

Để phục vụ tốt cho các yêu cầu học tập của SV theo tiếp cận năng lực 

ngƣời học, cần phải kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động thiết kế dạy 

học phù hợp hơn với ngƣời học. Bổ sung thêm các hoạt động dạy học gắn nội 

dung bài học với thực tiễn cuộc sống. 

c) Ví dụ minh họa 

Thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp học tập kết hợp trong dạy học học 

phần PPDH toán ở tiểu học (phần dạy học các yếu tố hình học) 

Bƣớc 1: Phân tích cấu trúc nội dung của bài học  

Các yếu tố hình học đƣợc sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức khác 

trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học, phù hợp với từng giai đoạn nhận 

thức của HS. Hình thành kiến thức cho HS về nội dung này trong sách giáo 

khoa luôn coi trọng tính trực quan hình ảnh, xây dựng công thức tính diện 

tích, thể tích từ việc cắt ghép các hình đã biết cách tính. Vận dụng phƣơng 



53 

 

 

pháp học tập kết hợp để hình thành kiến thức nội dung yếu tố hình học cho 

SV giúp tăng cƣờng tính trực quan, phát triển tƣ duy, trí tƣởng tƣợng cho họ.   

Bƣớc 2: Xác định mục tiêu cần đạt tƣơng ứng với nội dung 

Về kiến thức: SV nắm đƣợc nội dung trọng tâm, luận điểm cơ bản, hoạt 

động chủ yếu khi hình thành các yếu tố hình học cho HS tiểu học.  

Về kĩ năng: Xác định mục tiêu dạy học nội dung hình học cụ thể, lập kế 

hoạch dạy học cho bài học và tổ chức kế hoạch bài học.  

Về thái độ: Bồi dƣỡng nhận thức về phát triển trí tƣởng tƣợng không 

gian cho HS tiểu học. 

Về năng lực: Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh; Năng 

lực giải quyết vấn đề; Năng lực lập luận; …   

Bƣớc 3: Lập kế hoạch dạy học  

Bảng 1.2. Kế hoạch học tập phần dạy học nội dung  

các yếu tố hình học ở tiểu học 

Quy trình tổ 

chức 

Học tập trên lớp Học tập trực tuyến 

Giảng viên Sinh viên Giảng viên Sinh viên 

Xây dựng kế 

hoạch thực 

hiện 

30% 70% 

Định hƣớng 

nội dung, 

nhiệm vụ chủ 

yếu và yêu 

cầu của mỗi 

nhiệm vụ. 

 Giải đáp, hỗ 

trợ qua mạng 

(gmail, 

website học 

tập). 

Trao đổi với 

nhau và trao 

đổi với giảng 

viên để hoàn 

thành nhiệm 

vụ học tập 

qua các công 

cụ trực tuyến 

(blog, gmail, 

website học 
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tập). 

Thực hiện kế 

hoạch học 

tập 

20% 80% 

Hỗ trợ SV 

nghiên cứu, 

học tập. 

SV nghiên 

cứu, bƣớc 

đầu tạo ra 

một sản phẩm 

theo các 

nhiệm vụ học 

tập. 

Theo dõi, 

giúp đỡ, tháo 

gỡ những khó 

khăn cho SV. 

Nghiên cứu 

tài liệu, thực 

hiện các 

nhiệm vụ và 

hoàn thiện để 

tạo ra sản 

phẩm học tập, 

chia sẻ thông 

tin sản phẩm 

thể hiện kết 

quả học tập 

của mình. 

Đánh giá, 

phản hồi 

50% 50% 

Đánh giá sản 

phẩm thực 

của SV dựa 

vào các tiêu 

chí đã xây 

dựng. 

Trình bày sản 

phẩm. 

Phản hồi chi 

tiết về hoạt 

động của cá 

nhân, nhóm. 

Tự đánh giá 

sản phẩm của 

mình và các 

bạn. 

 

Bƣớc 4: Lựa chọn công cụ công nghệ phù hợp  

Có thể lựa chọn công cụ công nghệ hỗ trợ học tập là Youtube, video bài 

giảng, các phần mềm cắt ghép, vẽ hình do đặc thù của nội dung hình học. 

Bƣớc 5: Đánh giá và điều chỉnh 
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Giảng viên tổng kết về phƣơng pháp học của SV, những điểm còn tồn 

tại và biện pháp khắc phục, gợi mở thêm những vấn đề mới để SV nghiên cứu 

sâu thêm về nội dung bài học. 

1.3.4.3. Phương pháp tự phản ánh 

a) Bản chất của dạy học tự phản ánh 

Tự phản ánh (Self – Reflection) là một PPDH trong đó ngƣời học tự soi 

chiếu, xem xét lại quá trình học tập để nhận ra những vấn đề còn khiếm 

khuyết của chính mình. Từ đó, tự mình thiết lập kế hoạch học tập để rèn luyện 

những kiến thức, kĩ năng và năng lực còn chƣa hoàn thiện.   

Bản chất của phƣơng pháp tự phản ánh là thông qua quá trình tự trải 

nghiệm ngƣời học xem xét lại những hoạt động học tập để điều chỉnh, cải 

thiện, bổ sung cho những hoạt động học tập của mình. PPDH này phù hợp với 

việc đào tạo rèn luyện KN tác nghiệp trực tiếp cho SV, sau mỗi lần thực hành 

các em tự thay đổi những hoạt động chƣa tốt để đạt đƣợc hiệu quả cao hơn 

trong học tập và rèn luyện. 

b) Quy trình tổ chức dạy học theo tự phản ánh 

Bƣớc 1: Cho SV trải nghiệm thực tế, thực hành các KN  

Tổ chức cho SV thực hành, rèn luyện KNDH toán sau mỗi chủ đề lí 

thuyết, có thể chia thành các nhóm nhỏ, giảng viên giao nhiệm vụ cho mỗi 

nhóm, hƣớng dẫn các em thiết kế bài học theo chủ đề dạy học môn Toán ở 

tiểu học, các nhóm trao đổi, chia sẻ và tự điều chỉnh các hoạt động thiết kế. 

Sau đó, tổ chức cho SV tự ghi hình, quay video khi tiến hành rèn luyện giảng 

dạy bài thiết kế của mình. 

Bƣớc 2: SV tự xem xét, soi chiếu bản thân thông qua trải nghiệm 

SV xem lại video thực hành giảng dạy của mình tự phản hồi, tự soi 

chiếu để thấy đƣợc mặt mạnh để phát huy, mặt yếu còn tồn tại để sửa chữa 

giúp cho hoạt động giảng dạy sau này của mình đƣợc hiệu quả hơn. 
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Bƣớc 3: Lên kế hoạch điều chỉnh, thay đổi 

          Qua việc SV tự đánh giá, giảng viên cho nhóm nhỏ hoặc cả lớp tiến 

hành đánh giá sản phẩm lẫn nhau, các ý kiến nhận xét, phản hồi phải căn cứ 

vào tiêu chí dạy học đã xác định. Từ đó, SV điều chỉnh và chia sẻ ý tƣởng 

điều chỉnh của mình, lập kế hoạch để rèn luyện KN trong đó có cách thức 

khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã mắc phải. 

Bƣớc 4: Tiến hành thực thi rèn luyện KN theo kế hoạch 

          Thực hiện kế hoạch rèn luyện đã vạch ra với mục tiêu học tập rõ ràng, 

lập thời gian biểu cụ thể chi tiết cho việc rèn luyện, SV phải rèn luyện KN 

theo kế hoạch đó với thái độ tích cực, tự giác thì việc sửa chữa, điều chỉnh 

mới đạt đƣợc hiệu quả cao.  

c) Ví dụ minh họa 

Sau khi tổ chức học tập lí luận về các KNDH thành phần, giảng viên 

hƣớng dẫn SV rèn luyện các KN đó theo phƣơng pháp tự phản ánh nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Cho SV trải nghiệm thực tế, thực hành các KN  

SV tiến hành thiết kế bài học tƣơng ứng với phần lí luận dạy học vừa 

học tập, SV lựa chọn, thiết kế bài học trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu 

học. Sau đó, SV thực hành giảng dạy bài thiết kế đó và sử dụng phƣơng tiện 

công nghệ nhƣ điện thoại, máy quay video mini để tự ghi hình, quay video khi 

trực tiếp tác nghiệp. 

Bƣớc 2: SV tự xem xét, soi chiếu bản thân thông qua trải nghiệm 

SV xem lại video thực hành của mình và tự phản hồi, tự điều chỉnh các 

hoạt động giảng dạy từ cách trình bày bảng; ngôn ngữ diễn đạt; tác phong sƣ 

phạm khi giảng dạy; … Chia sẻ video thực hành giảng dạy của mình theo 

nhóm hoặc theo lớp để các bạn trong nhóm học tập, góp ý, chỉnh sửa cho 

nhau qua các video này.   

Bƣớc 3: Lên kế hoạch điều chỉnh, thay đổi 
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SV tự phản hồi, soi chiếu, phản ánh từ hoạt động thực hành, trải 

nghiệm giảng dạy của chính mình, ý kiến góp ý của các bạn và nhận xét từ 

giảng viên giúp mỗi SV tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy và có kế hoạch tự 

rèn luyện để khỏa lấp những KN còn chƣa hoàn thiện.     

Bƣớc 4: Tiến hành thực thi rèn luyện KN theo kế hoạch 

Ở bƣớc này, SV quay trở lại thiết kế bài học nhƣ bƣớc 1 và thực hiện 

kế hoạch đã vạch ra ở bƣớc 3, soi chiếu và đánh giá lại những hoạt động thực 

hành giảng dạy của mình dựa vào qui trình tiến hành theo các bƣớc nhƣ trên.  

1.3.5. Một số điều kiện để phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực 

a) Về phía giảng viên 

 Để phát triển đƣợc các KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực đòi 

hỏi ngƣời GV phải có hiểu biết sâu sắc về lí luận dạy học hiện đại, về bản 

chất dạy học theo tiếp cận năng lực; xây dựng đƣợc môi trƣờng học tập tốt, 

biết thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập cho SV. Tuy nhiên, hiện nay 

phần lớn các GV trong trƣờng đại học chƣa nhận thức đúng về đổi mới 

PPDH, chƣa hiểu đúng về đổi mới PPDH. Một số GV tăng cƣờng sử dụng 

làm việc theo nhóm nhƣng chƣa chú ý tới hiệu quả của giờ dạy, đồng nhất 

việc đổi mới PPDH với việc sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại, không có 

sự phối hợp, điều chỉnh các PPDH cho phù hợp với thực tế giảng dạy.     

 Phát triển KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực đòi hỏi GV liên 

tục đổi mới, cập nhật kiến thức mới, kĩ năng mới để thiết kế các hoạt động 

dạy học sát với thực tiễn. Hơn nữa, khối lƣợng công việc chuẩn bị cho giảng 

dạy nhiều hơn, phức tạp hơn, GV phải đầu tƣ thời gian, công sức tìm hiểu 

thực tiễn. Để thành công trong dạy học ngày nay đòi hỏi GV phải thuần thục 

các KNDH trong giảng dạy, vận dụng các KNDH này thiết kế các hoạt động 

học tập phù hợp các chiến lƣợc dạy học, các hƣớng tiếp cận mới trong giai 
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đoạn đổi mới hiện nay. Do vậy, đòi hỏi phải thƣờng xuyên nâng cao trình độ 

chuyên môn, năng lực sƣ phạm cho đội ngũ GV ở các trƣờng đại học.  

b) Về phía sinh viên 

 Đa số SV ngành GDTH ở trƣờng đại học có nền tảng là kĩ năng học tập 

truyền thống, vẫn quen học tập theo lối học sinh phổ thông, chƣa quen với 

học tập chiến lƣợc hiện đại trong đó có dạy học phát triển năng lực. Ngay cả 

những KNDH cơ bản các em cũng chƣa đƣợc đào tạo đầy đủ, thƣờng các em 

phải học tập trong quá trình làm việc ở trƣờng tiểu học sau khi đã ra trƣờng. 

 Trang bị cho SV hiểu biết lí luận dạy học hiện đại trong đó có dạy học 

phát triển năng lực, xây dựng đƣợc môi trƣờng học tập tốt, khuyến khích thái 

độ tích cực của SV với việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, phát triển KNDH. 

Tạo điều kiện để SV nghiên cứu khoa học, hƣớng dẫn các em tổ chức phong 

trào hoạt động chuyên môn, chia sẻ kĩ năng nghề nghiệp. 

c) Điều kiện cơ sở vật chất 

 Các trƣờng đại học cần trang bị thêm các phòng học chuyên dụng dành 

cho rèn luyện KNDH, nghiệp vụ sƣ phạm trong đó có đầu tƣ hiệu quả về các 

thiết bị, mô hình, phim, video giúp giảng viên và HS trong học tập, nghiên 

cứu để phát triển năng lực nghề nghiệp. Số lƣợng SV trong lớp học phù hợp 

để đảm bảo ai cũng đƣợc thực hành, học tập, thảo luận, nghiên cứu. Để SV 

học tập theo các chiến lƣợc hiện đại một cách hiệu quả cần trang bị phƣơng 

tiện học tập nhƣ thƣ viện, sách giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khao học 

để SV tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề trƣớc khi lên lớp.   
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Kết luận chƣơng 1 

    1.1. Đã có nhiều nghiên cứu về KNDH; KNDH toán cho SV các 

trƣờng sƣ phạm theo tiếp cận năng lực. Nhƣng rất ít nghiên cứu xác định đầy 

đủ các KN thành phần và mô tả chi tiết các tiêu chí, các chỉ số của các KN 

thành phần để đánh giá mức độ phát triển KNDH toán của SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học. Thông qua việc đánh giá giúp SV điều chỉnh hoạt động rèn 

luyện KNDH toán sao cho phù hợp, hiệu quả hơn.  

 1.2. Bản chất của KNDH toán theo tiếp cận năng lực chính là KNDH 

song hƣớng tập trung chủ yếu vào việc phát triển năng lực toán học cho ngƣời 

học, những KN này thể hiện đầy đủ những đặc trƣng cơ bản của KNDH; thể 

hiện tính đặc thù của dạy học môn Toán; tập trung hình thành năng lực cho 

HS. Việc rèn luyện KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực chính là quá 

trình tìm kiếm các phƣơng thức để hình thành và phát triển các KNDH cụ thể 

một cách hiệu quả.   

 1.3. Phát triển KNDH toán cho SV theo tiếp cận năng lực bản chất là dựa 

vào năng lực đã có của SV, đây chính là tiền đề tiên quyết để quyết định lựa 

chọn phƣơng thức nào phát triển KNDH cho họ, đảm bảo phát triển đƣợc đầy 

đủ KN thành phần trong hệ thống KNDH toán cho SV. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH 

VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO 

TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

Hiện nay, chƣơng trình đào tạo GVTH trên thế giới rất chú trọng đến 

việc hình thành các năng lực nghề nghiệp cho SV cụ thể: năng lực giải thích 

và điều chỉnh kiến thức khoa học phù hợp với nội dung, kiến thức, mức độ ở 

trƣờng tiểu học; năng lực sử dụng các phƣơng pháp giải toán phù hợp với nội 

dung chƣơng trình; năng lực xây dựng và thực thi một quá trình giáo dục toán 

học; năng lực sử dụng công nghệ thông tin để thuận lợi cho hoạt động dạy học 

nào đó.  

Chƣơng trình đào tạo GVTH của các nƣớc có nền giáo dục phát triển 

luôn tạo cơ hội, tạo điều kiện giúp SV học tập thực hành trong môi trƣờng 

thực tiễn, GV hƣớng dẫn SV tự xây dựng chƣơng trình, tự lập kế hoạch cho 

các môn học có trong chƣơng trình tiểu học và dạy họ phƣơng pháp thực hiện 

các kế hoạch dạy học đã lập đó. Những SV đƣợc đào tạo theo chƣơng trình 

này đạt đƣợc các năng lực sau: năng lực giải thích nội dung chƣơng trình với 

ý định thiết lập chƣơng trình và lập kế hoạch cho chƣơng trình ở các mức độ 

khác nhau; năng lực áp dụng các cách tiếp cận khác nhau khi dạy học các nội 

dung môn học; năng lực đánh giá và kiểm tra môn học; năng lực lập kế hoạch 

cho khóa học tự chọn. Chƣơng trình đào tạo đáp ứng hai yêu cầu vừa đi sâu 

đào tạo theo đặc thù nghề nghiệp, vừa kết nối giữa đào tạo đặc thù nghề 

nghiệp và đào tạo lí luận dạy học chuyên ngành đáp ứng đổi mới giáo dục, 

gắn liền giáo dục với thực tiễn. 
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Ngoài ra, các chƣơng trình đào tạo GVTH trên thế giới đƣợc xây dựng 

theo hƣớng tích hợp giúp SV vừa phát triển lí luận chuyên môn vừa phát triển 

năng lực nghề nghiệp, nội dung các môn học đƣợc xây dựng tinh gọn, các 

môn học có trong chƣơng trình đào tạo gần nhƣ không đƣợc thiết kế thành 

từng môn học riêng lẻ, các môn học này đƣợc SV học tập và nghiên cứu tổng 

thể trong học phần lí luận dạy học các môn học ở tiểu học, giúp SV có cái 

nhìn bao quát về nội dung chƣơng trình các môn học ở tiểu học, SV có những 

hƣớng tiếp cận riêng để nghiên cứu các môn học cụ thể, phát triển chuyên 

môn của mình. Do các môn học đƣợc tích hợp nên nội dung các môn học 

trong chƣơng trình đào tạo GV tiểu học không bị trùng lặp, số lƣợng các môn 

học của SV giảm, chƣơng trình đào tạo gọn nhẹ tạo nhiều điều kiện cho SV tự 

học, tự nghiên cứu. 

2.2. Chƣơng trình đào tạo KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng 

đại học 

 Trong giai đoạn hiện nay, các trƣờng đại học có nhiệm vụ quan trọng là 

đào tạo SV đáp ứng đƣợc những yêu cầu đổi mới giáo dục phù hợp với thực 

tiễn, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công chiến lƣợc đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục, để đáp ứng những yêu cầu này các trƣờng cần phải 

đổi mới chƣơng trình đào tạo từ mục tiêu, nội dung các môn học, phƣơng 

pháp và hình thức tổ chức các hoạt động học tập cho SV. Trên cơ sở kế thừa 

các chƣơng trình đã có, bổ sung vào chƣơng trình đào tạo các môn học có nội 

dung phù hợp với các định hƣớng đổi mới giáo dục, các chiến lƣợc dạy học 

hiện đại, giúp SV học tập trải nghiệm qua đó hình thành những phẩm chất và 

năng lực nghề nghiệp cần thiết để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngƣời GV 

với những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.  

Chƣơng trình đào tạo môn Toán cho SV ngành GDTH đƣợc các trƣờng 

đại học xây dựng nhƣ sau: 
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Học phần Tín chỉ 

Toán học 1 3 

Toán học 2 3 

Số học ở tiểu học  3 

Toán học 3 (tự chọn) 2 

PPDH toán ở tiểu học 1 3 

PPDH toán ở tiểu học 2 3 

Phƣơng pháp bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu toán 2 

Rèn luyện NVSP (PPDH toán ở tiểu học) 2 

Tổng số 21 

 

 Xây dựng chƣơng trình đào tạo môn Toán cho SV ngành GDTH đƣợc 

các trƣờng đại học chú trọng việc phân bổ thời gian để SV tự nghiên cứu, tự 

học tập, tự thảo luận, giảng viên là ngƣời hƣớng dẫn, cung cấp học liệu, tài 

liệu tham khảo và giải quyết những nội dung học tập còn vƣớng mắc của SV 

về môn học đƣợc đảm nhiệm.  

 Các học phần toán trong chƣơng trình đào tạo cho SV ngành GDTH 

đƣợc phân thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm Toán cơ bản bao 

gồm: Toán học 1; Toán học 2; Toán học 3; Số học ở tiểu học. Nhóm thứ hai là 

nhóm PPDH toán tiểu học bao gồm: PPDH toán ở tiểu học 1; PPDH toán ở 

tiểu học 2; Phƣơng pháp bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu toán; Rèn luyện 

NVSP thƣờng xuyên (PPDH toán ở tiểu học).       

 Chƣơng trình đào tạo môn Toán cho SV ngành GDTH ở các trƣờng đại 

học còn nặng về truyền thụ tri thức, có tính hàn lâm cao, chƣa chú trọng phát 

triển KN nghề nghiệp, chƣa cung cấp đầy đủ những kiến thức để ngƣời học có 

thể hoàn thành tốt những yêu cầu của ngƣời GV tiểu học sau này, đặc biệt là 

các KNDH cơ bản: KN tìm hiểu đặc điểm nhận thức của HS, KN gắn nội 
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dung toán học trong bài dạy với thực tiễn cuộc sống, KN tổ chức và quản lý 

các hoạt động dạy học môn Toán ở tiểu học, KN thiết kế nội dung đánh giá về 

kiến thức toán của HS,…  

 Hiện nay, việc thiết kế các môn học trong chƣơng trình đào tạo GVTH 

ở các trƣờng đại học đƣợc tiến hành theo tổ bộ môn nên các môn học tƣơng 

đối độc lập và tách rời với nhau, chƣa liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhau dẫn 

đến nội dung các môn học trong chƣơng trình đào tạo GVTH bị trùng lặp 

nhiều, nội dung các môn học quá chú trọng đến nội dung khoa học mà ít tập 

trung cho NVSP. Rèn luyện KNDH thƣờng chỉ tập trung vào những năm 

cuối, số lƣợng SV trong lớp quá đông dẫn đến việc rèn luyện chƣa hiệu quả, 

nội dung các môn học cũng đã đề cập đến những xu thế đổi mới giáo dục hiện 

nay ở cấp tiểu học, nhƣng lí luận đƣợc trang bị ở trƣờng đại học chƣa đáp ứng 

đƣợc những yêu cầu thực tiễn đang diễn ra ở trƣờng tiểu học.  

2.3. Khảo sát thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực 

Để tìm hiểu thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực chúng tôi thực hiện nhƣ sau: 

2.3.1. Mục đích khảo sát 

 Chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát nhằm tìm hiểu và đánh giá thực 

trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp 

cận năng lực để có cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp góp phần 

phát triển năng lực dạy học cho SV. 

2.3.2. Đối tƣợng và địa bàn khảo sát 

 Tiến hành khảo sát GVTH (đƣợc chọn lựa tại các tỉnh thành: Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La); giảng viên 

giảng dạy trực tiếp; SV tại 07 trƣờng đại học đào tạo GVTH: ĐHSP Hà Nội 2, 

ĐHSP Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hải Phòng, Đại học Tây Bắc, 

Đại học Hùng Vƣơng, Đại học Vinh.     
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 Số phiếu phát ra: 899 phiếu; Số phiếu thu về: 891 phiếu; Tổng số ngƣời 

tham gia khảo sát: 891 ngƣời (Giảng viên: 62; GVTH: 242; SV: 587). 

 Thời gian thực hiện khảo sát: từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2016. 

2.3.3. Nội dung khảo sát 

Nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề sau: 

- Khảo sát chƣơng trình rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học. 

- Khảo sát phƣơng thức rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học.   

- Thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại 

học theo tiếp cận năng lực. 

- Tìm hiểu nhận thức của SV về các nhóm KNDH toán theo tiếp cận 

năng lực. 

- Tìm hiểu mức độ đạt đƣợc của SV về những tiêu chí trong các nhóm 

KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực. 

2.3.4. Phƣơng pháp và công cụ khảo sát 

a. Bảng hỏi 

Để đánh giá về thực trạng KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng 

đại học theo tiếp cận năng lực, thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực, chúng tôi xây dựng phiếu điều 

tra và khảo sát dành cho SV ngành GDTH và giảng viên giảng dạy các học 

phần toán [XT, PL1].  

b. Phân tích hồ sơ dạy học 

Để tìm hiểu thêm về thực trạng rèn luyện, phát triển KNDH toán cho 

SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực, chúng tôi đã tiến 

hành nghiên cứu các môn học thuộc học phần toán có trong chƣơng trình đào 

tạo bao gồm phân tích đề cƣơng môn học; phân tích chƣơng trình rèn luyện 
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NVSP; phân tích kế hoạch giảng dạy của giảng viên. 

c. Xin ý kiến chuyên gia 

Chúng tôi xây dựng phiếu để xin ý kiến một số chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm trong đào tạo GVTH để có những thông tin khác nhau giúp đánh 

giá khách quan về thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực [XT, PL1]. 

2.3.5. Phân tích kết quả khảo sát 

2.3.5.1. Thực trạng chương trình rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trường đại học 

Qua nghiên cứu chƣơng trình đào tạo ngành GDTH của một số trƣờng 

đại học (ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hải 

Phòng, Đại học Tây Bắc, Đại học Hùng Vƣơng, Đại học Vinh), chúng tôi 

nhận thấy: 

Tất cả các trƣờng đều đã xây dựng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo, các 

môn học cũng đƣợc mô tả các năng lực hình thành cho SV, nhƣng các bộ 

chuẩn này mới chỉ dừng lại ở việc liệt kê, mô tả năng lực cốt lõi đƣợc hình 

thành từ môn học. Hiện nay chƣa có trƣờng nào có bộ công cụ về KN nghề 

nghiệp cụ thể là KNDH của SV cần đạt sau khi đƣợc đào tạo, ở một số nƣớc 

có nền giáo dục phát triển đi kèm với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đó là bộ 

công cụ khung năng lực nghề nghiệp [69]. Khung năng lực đó đƣợc miêu tả 

chi tiết các năng lực cần thiết, các KN nghề nghiệp cốt lõi, yêu cầu cần đạt 

của các KN đó, những biểu hiện để đánh giá KN. Đó là công cụ để đánh giá 

mức độ đạt đƣợc các KN nghề nghiệp của SV, từ đó giúp SV có phƣơng án 

rèn luyện để đạt đƣợc chuẩn cần thiết. Nhƣ vậy, các trƣờng đại học mới chỉ 

dừng lại ở việc mô tả kiến thức có đƣợc trong quá trình đào tạo mà chƣa mô 

tả KN nghề nghiệp cho SV, từ đó rất khó cho việc xác định mục tiêu học tập 

và phƣơng thức rèn luyện để SV đạt đƣợc mức độ thành thạo của KN nghề 



66 

 

 

nghiệp là sản phẩm quan trọng nhất SV phải đạt sau quá trình đào tạo trong 

nhà trƣờng.      

Qua việc lấy ý kiến phỏng vấn, đa số giảng viên đều cho rằng chƣơng 

trình đào tạo SV ngành GDTH ở các trƣờng đại học cũng đã chú trọng đến 

các học phần rèn luyện KNDH cho SV, phân bố thời gian nhiều cho việc học 

và thực hành giảng dạy. Mặc dù vậy, thiết kế chƣơng trình đào tạo các môn 

học trong đó có môn Toán đƣợc xây dựng theo quan điểm tiếp cận nội dung, 

còn nặng kiến thức hàn lâm, nặng về truyền thụ kiến thức, chủ yếu trang bị 

kiến thức lí luận dạy học bộ môn, chƣa chú ý đúng mức đến hình thành KN 

nghề nghiệp cho SV. 

Chƣơng trình đào tạo cũng đã dành nhiều thời lƣợng cho SV xuống 

trƣờng tiểu học để rèn luyện KNDH, trải nghiệm thực tiễn. Song, nội dung lí 

luận SV đƣợc học còn có sự khác biệt với thực tiễn, sự phối hợp giữa cơ sở 

đào tạo và các trƣờng tiểu học chƣa đƣợc đồng bộ, sở dĩ có sự khác biệt này là 

do nội dung rèn luyện hƣớng tới một tổ hợp các KN mà chƣa có chuyên đề 

nào rèn luyện cho SV các KN nghề nghiệp cốt lõi. 

18%

76%

6%

Rất phù hợp Không phù hợp Phù hợp

 

Hình 2.1. Đánh giá của giảng viên về nội dung chƣơng trình rèn luyện 

KNDH toán cho SV 
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Qua khảo sát cho thấy, 18% giảng viên cho rằng chƣơng trình đào tạo 

SV ngành GDTH ở trƣờng đại học hiện nay tƣơng đối tốt, phù hợp với các 

định hƣớng đổi mới giáo dục hiện đại.  76% giảng viên cho rằng chƣơng trình 

đào tạo SV còn nặng kiến thức hàn lâm, nặng về truyền thụ kiến thức, chủ yếu 

trang bị kiến thức lí luận dạy học bộ môn, chƣa chú ý đúng mức đến hình 

thành KN nghề nghiệp cho SV, thiếu gắn kết giữa lí luận và thực tiễn. 6% 

giảng viên còn lại cho rằng chƣơng trình đào tạo SV hiện nay phù hợp, tuy 

nhiên cũng cần điều chỉnh, bổ sung thêm để tăng tính gắn kết với thực tiễn. 

Nhƣ vậy, phần lớn các giảng viên đều nhận thấy KNDH là một KN 

nghề nghiệp quan trọng của SV nhƣng chƣơng trình đào tạo GVTH chƣa tập 

trung rèn luyện KN nghề nghiệp, quy trình phát triển KNDH chƣa chuyên 

biệt, nội dung rèn luyện chƣa đầy đủ, các hoạt động rèn luyện KNDH cho SV 

thiếu gắn kết với thực tiễn. 

2.3.5.2. Thực trạng phương thức rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trường đại học  

Qua khảo sát cho thấy, phƣơng thức đƣợc giảng viên lựa chọn nhiều nhất 

để rèn luyện KNDH toán cho SV là qua dạy học các học phần PPDH toán ở 

tiểu học, nhƣng tỉ lệ lựa chọn cũng chỉ đạt 38,71%. Điều này cho thấy, chƣa 

điều chỉnh nội dung môn học cũng nhƣ phát triển chƣơng trình các môn học 

phù hợp với nhu cầu thực tế giảng dạy ở trƣờng tiểu học, việc bổ sung lí 

thuyết dạy học hiện đại vào chƣơng trình dạy học môn Toán của các trƣờng 

đại học còn rất ít.  
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Bảng 2.1. Nhận định của giảng viên về các phƣơng thức rèn luyện KNDH 

toán cho SV 

Phƣơng thức rèn luyện KNDH toán cho SV Số lƣợng Tỉ lệ % 

a. Qua dạy học các học phần PPDH toán ở tiểu học  24 38,71 

b. Qua hoạt động rèn luyện NVSP thƣờng xuyên 20 32,26 

c. Qua các chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và PPDH 19 30,65 

d. Qua tự học, tự rèn luyện 17 27,42 

e. Qua các đợt tập huấn với sự hỗ trợ của chuyên gia 13 20,97 

f. Qua tổ chức các cuộc thi giảng dạy, câu lạc bộ, dự giờ 9 14,52 

g. Các cách thức khác 0 0,00 

 

Kết quả trên cũng cho thấy, việc rèn luyện KNDH toán cho SV qua các 

chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và PPDH chiếm 30,65%, điều này khẳng định 

chƣơng trình đào tạo môn Toán đƣợc xây dựng chủ yếu trang bị kiến thức lí 

luận dạy học bộ môn, chƣa chú ý đúng mức đến hình thành KN nghề nghiệp 

cho SV, thời lƣợng để SV rèn luyện KNDH toán, trải nghiệm thực tiễn chƣa 

nhiều, dẫn đến hoạt động rèn luyện KNDH toán cho SV chƣa mang lại hiệu 

quả cao vì muốn có đƣợc KN cách tốt nhất SV phải tự mình học và rèn luyện. 

Bảng 2.2. SV đánh giá về các phƣơng thức rèn luyện KNDH toán  

cho SV 

Phƣơng thức rèn luyện KNDH toán cho SV Số lƣợng Tỉ lệ % 

a. Qua dạy học các học phần PPDH toán ở tiểu học 212 36,12 

b. Qua hoạt động rèn luyện NVSP thƣờng xuyên 177 30,15 

c. Qua các chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và PPDH 96 16,35 

d. Qua tự học, tự rèn luyện 138 23,51 

e. Qua các đợt tập huấn với sự hỗ trợ của chuyên gia 102 17,38 

f. Qua tổ chức các cuộc thi giảng dạy, câu lạc bộ, dự giờ 139 23,68 

g. Các cách thức khác 0 0,00 
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Kết quả phân tích từ bảng 2.1, bảng 2.2, hình 2.2 cho thấy, việc rèn 

luyện KNDH toán cho SV qua các phƣơng thức: qua hoạt động rèn luyện 

NVSP thƣờng xuyên; qua tự học, tự rèn luyện; qua các đợt tập huấn với sự hỗ 

trợ của chuyên gia; qua tổ chức các cuộc thi giảng dạy, câu lạc bộ, dự giờ 

đƣợc cả giảng viên và SV lựa chọn rất thấp, điều này một lần nữa khẳng định 

chƣơng trình đào tạo môn Toán chƣa chú trọng đến các hoạt động rèn luyện 

KNDH cho SV, thời gian dành cho việc thực hành rèn luyện KNDH toán của 

SV chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa tạo môi trƣờng để SV có nhiều cơ 

hội đƣợc trải nghiệm, cách thức tổ chức hoạt động rèn luyện KNDH cho SV 

chƣa đa dạng, phong phú.  
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Hình 2.2. So sánh nhận xét của giảng viên và SV về các phƣơng thức rèn 

luyện KNDH toán 

Chúng tôi tiến hành xin ý kiến chuyên gia, Đa số các chuyên gia đều 

cho rằng phƣơng thức chủ yếu để rèn luyện KNDH cho SV qua dạy học các 

môn học nhƣ Tâm lí học, Giáo dục học, PPDH môn Toán, rèn luyện NVSP,… 

Các chuyên gia nhấn mạnh phƣơng thức rèn luyện KNDH toán hiện nay mới 

chỉ bƣớc đầu hình thành KNDH toán mà chƣa tổ chức thực hành, rèn luyện 

KNDH cho SV một cách bài bản, do đó mức độ thành thạo của SV đạt đƣợc 

chƣa cao, nội dung chƣơng trình đào tạo chƣa cập nhật bổ sung thƣờng xuyên 

cũng nhƣ dành thời lƣợng cho học tập lí luận dạy học hiện đại không nhiều 
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dẫn đến SV không hiểu rõ bản chất, gặp nhiều khó khăn khi vận dụng lí luận 

vào thực tiễn dạy học.          

2.3.5.3. Thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trường đại 

học theo tiếp cận năng lực 

a. Nhận thức của SV về phát triển KNDH toán theo tiếp cận năng lực 

- Về xu hƣớng đổi mới PPDH: 

100% các GV và SV đều cho rằng xu hƣớng đổi mới PPDH hiện nay 

phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động của ngƣời học; chú trọng đến việc vận 

dụng và kết hợp các PPDH, hình thức tổ chức dạy học giúp ngƣời học tự kiến 

tạo, khám phá, tìm tòi ra tri thức thông qua hoạt động học tập của mình. Điều 

đó cho thấy, nhận thức của GV và SV bƣớc đầu thay đổi phù hợp với những 

định hƣớng đổi mới giáo dục hiện nay.   

- Về mức độ thƣờng xuyên sử dụng các PPDH hiện đại: 

Trong dạy học môn Toán phần lớn GV sử dụng các PPDH truyền thống 

nhƣ thuyết trình, quan sát, thực hành - luyện tập,… Một vài hƣớng tiếp cận 

dạy học khác, chẳng hạn dạy học theo tiếp cận năng lực thì GV rất ít khi sử 

dụng vì phần lớn là chƣa đƣợc học tập, đào tạo. Nên chƣa nắm đƣợc các 

nguyên tắc, đặc điểm và quy trình để vận dụng các hƣớng tiếp cận này vào 

giảng dạy ở trƣờng tiểu học.  

Chúng tôi tiến hành xin ý kiến một số chuyên gia, trong đó có một số 

chuyên gia là giảng viên giảng dạy nhiều năm cho SV ngành GDTH chia sẻ, 

trong chƣơng trình đào tạo cho SV các môn học có nội dung đề cập tới các 

chiến lƣợc dạy học, các hƣớng tiếp cận mới trong giáo dục, các PPDH hiện 

đại là rất ít, mà chủ yếu tập trung cho các PPDH truyền thống nhƣ thuyết 

trình, quan sát, đàm thoại,… Do đó, SV chƣa có điều kiện đƣợc tiếp cận với 

những PPDH hiện đại trong đó có dạy học theo tiếp cận năng lực, đây là hạn 

chế lớn nhất của chƣơng trình đào tạo GV cần đƣợc khắc phục.     
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Qua khảo sát, đa số SV đều nhận định trong quá trình đào tạo ở trƣờng 

đại học các tài liệu chuyên khảo dùng cho giảng dạy lí luận dạy học không 

cập nhật, bổ sung thƣờng xuyên những định hƣớng đổi mới giáo dục, những lí 

thuyết dạy học hiện đại mà chỉ trình bày một số PPDH thƣờng dùng trong 

việc thiết kế học tập cho HS. Dẫn đến hiểu biết của GV và SV còn nhiều hạn 

chế về các chiến lƣợc dạy học, PPDH hiện đại (mô tả chi tiết ở bảng 2.3). 

Bảng 2.3. Mức độ thƣờng xuyên của giảng viên sử dụng 

các chiến lƣợc dạy học hiện đại trong đào tạo GVTH 

TT Các chiến lƣợc DH 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

       Ít 

khi 

Chƣa bao 

giờ 

GV 

(%) 

SV 

(%) 

GV 

(%) 

SV 

(%) 

GV 

(%) 

SV 

(%) 

1 
 Dạy học giải quyết vấn đề hay dựa 

vào vấn đề  
85,0 68,6 20,5 27,4 5,5 4,0 

2  Dạy học hợp tác 79,5 30,5 16,6 50,5 3,9 10,0 

3  Dạy học dựa vào dự án học tập 9,2 44,9 35,5 18,6 55,3 36,5 

4 
 Dạy học dựa vào nghiên cứu trƣờng 

hợp 
32,8 30,5 30,1 51,5 37,1 18,0 

5 
Dạy học theo tiếp cận năng lực của 

ngƣời học 
25,3 24,5 15,5 53,6 59,2 21,9 

6 Dạy học phân hóa 43,4 16,1 28,2 33,6 28,4 50,3 

7  Dạy học cá nhân hóa 43,5 19,2 28,2 37,5 28,3 43,3 

8 Dạy học dựa vào tƣơng tác sƣ phạm  51,1 17,9 25,6 23,8 23,3 58,3 

9  Dạy học theo mô đun  34,2 25,8 23,7 19,0 42,1 55,2 

10  Dạy học dựa vào đa phƣơng tiện 29,0 14,5 39,3 41,8 31,7 43,7 
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Kết quả khảo sát cho thấy, dạy học theo tiếp cận năng lực đƣợc GV và 

SV vận dụng ở mức độ thƣờng xuyên chênh lệch không đáng kể (GV: 25,3%; 

SV: 24,5%); mức độ ít khi chênh lệch tƣơng đối lớn (GV: 15,5 %; SV: 53,6 

%); mức độ chƣa bao giờ cũng có sự chênh lệch tƣơng đối lớn (GV: 59,2 %; 

SV: 21,9 %). Kết quả này cũng phù hợp với những nhận định khi trả lời 

phỏng vấn của GV và SV về nội dung này.  

- Về quan niệm dạy học theo tiếp cận năng lực: 

Có 41,4 % GV và 37,2 % SV hiểu đúng về quan niệm dạy học theo tiếp 

cận năng lực.  

Bảng 2.4. Số liệu điều tra GV, SV hiểu đúng về dạy học theo tiếp cận 

năng lực 

TT Nội dung 
Đối tƣợng khảo sát 

GV (%) SV (%) 

1 
Số ngƣời hiểu đúng về khái niệm dạy học 

theo tiếp cận năng lực 

41,4 37,2 

 

Những kết quả khảo sát trên cho thấy các GV và SV mặc dù nhận thức 

đƣợc vai trò, tầm quan trọng của các chiến lƣợc dạy học hiện đại trong đó có 

dạy học theo tiếp cận năng lực mang lại cho ngƣời học, cũng đã tích cực tìm 

tòi và bƣớc đầu vận dụng các chiến lƣợc dạy học này nhƣng hiệu quả chƣa 

cao vì chƣa hiểu đầy đủ và chính xác về khái niệm dạy học theo tiếp cận năng 

lực và bản chất của dạy học theo tiếp cận năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực 

đào tạo GVTH.    

b. Kinh nghiệm về tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực  

Qua khảo sát cho thấy, có 83,9% GV chƣa áp dụng dạy học theo tiếp 

cận năng lực vào dạy học môn Toán. Các lí do tập trung chủ yếu vào các vấn 

đề: 1/ Chƣa đƣợc đào tạo, tiếp cận cách dạy học theo chiến lƣợc này khi còn 
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học ở trƣờng sƣ phạm (83,9%); 2/ Chƣa đƣợc tham gia khóa tập huấn, bồi 

dƣỡng về dạy học theo chiến lƣợc này (75,2%); 3/ Mới chỉ biết lí thuyết mà 

không biết thực hành dạy học theo chiến lƣợc này (30,6 %); 4/ Thực tế ở đơn 

vị công tác không ai yêu cầu dạy học theo chiến lƣợc này (26,9%); 5/ Chƣơng 

trình đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này (20,7%).  

Bảng 2.5. Nguyên nhân của việc chƣa tiến hành dạy học môn Toán theo 

tiếp cận năng lực của GV 

TT 
Nguyên nhân của việc chƣa áp dụng dạy học theo 

tiếp cận năng lực trong dạy học môn Toán ở tiểu học 

Số 

ngƣời 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Chƣa đƣợc đào tạo, tiếp cận cách dạy học theo chiến 

lƣợc này khi còn học ở trƣờng sƣ phạm 

203 83,9 

2 
Chƣa đƣợc tham gia khóa tập huấn, bồi dƣỡng về dạy 

học theo chiến lƣợc này 

182 75,2 

3 
Thực tế ở đơn vị công tác không ai yêu cầu thực hiện 

dạy học theo chiến lƣợc này 

65 26,9 

4 
Thực hiện dạy học theo chiến lƣợc này cũng không ai 

ủng hộ, khuyến khích 

7 2,9 

5 
Mới chỉ biết lí thuyết mà không biết thực hành dạy học 

theo chiến lƣợc này 

74 30,6 

6 
Chƣơng trình đào tạo không thích hợp để dạy học theo 

chiến lƣợc này 

50 20,7 

7 
Cách quản lí đào tạo không cho phép dạy học theo 

chiến lƣợc này 

42 17,4 

8 
Thói quen và năng lực của GV không cho phép dạy học 

theo chiến lƣợc này 

37 15,3 

9 
Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo 

chiến lƣợc này 

45 18,6 
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10 Bản thân không thích dạy học theo chiến lƣợc này  5 2,1 

 

Nhƣ vậy, một trong những lí do quan trọng dẫn đến chƣa áp dụng dạy 

học môn Toán theo tiếp cận năng lực là trong quá trình đào tạo ở các trƣờng 

đại học họ chƣa đƣợc hƣớng dẫn học tập theo chiến lƣợc dạy học này, họ 

chƣa đƣợc tham gia bồi dƣỡng một cách bài bản về các chiến lƣợc dạy học 

nên họ chƣa biết vận dụng vào thực hành giảng dạy. 

Bảng 2.6. Nguyên nhân của việc chƣa tiến hành học tập môn Toán theo 

tiếp cận năng lực của SV 

TT 

Nguyên nhân của việc chƣa áp dụng dạy học theo 

tiếp cận năng lực trong học tập môn Toán của SV 

tiểu học 

Số 

ngƣời 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Chƣa đƣợc hƣớng dẫn về cách dạy học môn Toán tiểu 

học theo tiếp cận năng lực 350 59,6 

2 
Giảng viên chƣa làm mẫu, minh họa đầy đủ và cụ thể  

về dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực  350 59,6 

3 
Chƣa yêu cầu rõ ràng thành một tiêu chuẩn nghề nghiệp 

bắt buộc đối với ngƣời học sau khi tốt nghiệp  160 27,3 

4 

Chƣa có hình thức khuyến khích và hỗ trợ phù hợp đối 

với ngƣời học để thực hành dạy học môn Toán ở tiểu 

học theo tiếp cận năng lực 155 26,4 

5 

Chủ yếu đƣợc trang bị lí thuyết chƣa đƣợc thực hành 

đúng mức về dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận 

năng lực 115 19,6 

6 

Chƣơng trình đào tạo chƣa thực sự phù hợp để ngƣời 

học có đƣợc KN dạy học môn Toán theo tiếp cận năng 

lực 143 24,4 
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7 

Chủ yếu ngƣời học đƣợc tiếp cận dạy học môn Toán 

theo tiếp cận năng lực qua nghe, đọc tài liệu mà chƣa 

hiểu biết đầy đủ về PPDH đó    201 34,2 

8 

Năng lực nghề nghiệp của SV còn nhiều hạn chế, khó 

khăn khi thực hành dạy học môn Toán theo tiếp cận 

năng lực 

72 12,3 

9 
Thời gian đào tạo chƣa phù hợp để đáp ứng yêu cầu 

thực hành dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 153 26,1 

10 
Bản thân chƣa thực sự yêu thích để vận dụng cách dạy 

học môn Toán theo tiếp cận năng lực  26 4,4 

 

Kết quả khảo sát cho thấy, SV chƣa vận dụng chiến lƣợc dạy học theo 

tiếp cận năng lực để thực hành giảng dạy và học tập môn Toán bao gồm 

những lí do chủ yếu sau: 1/ GV chƣa dạy học theo chiến lƣợc này khi SV còn 

học ở trƣờng sƣ phạm (59,6%); 2/ Chƣa đƣợc đào tạo, tiếp cận cách dạy học 

theo chiến lƣợc này khi còn học ở trƣờng sƣ phạm (59,6%); 3/ Không ai yêu 

cầu thực hiện dạy học theo chiến lƣợc này (27,3 %); 4/ Mới chỉ nghe nói đến 

mà không biết cách dạy học theo chiến lƣợc này (34,2 %); 5/ Thực hiện dạy 

học theo chiến lƣợc này cũng không ai ủng hộ, khuyến khích (26,4%). 

Nhƣ vậy, SV cũng nhấn mạnh lí do quan trọng dẫn đến chƣa áp dụng 

dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực là trong quá trình đào tạo ở các 

trƣờng đại học họ chƣa đƣợc học tập theo chiến lƣợc dạy học này. Để khắc 

phục những hạn chế còn tồn tại, các trƣờng đại học cần phải điều chỉnh nội 

dung môn học, điều chỉnh việc vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức học 

tập phù hợp hơn với các chiến lƣợc dạy học, tổ chức hƣớng dẫn SV rèn luyện 

thực hành giảng dạy môn Toán ở tiểu học theo các chiến lƣợc dạy học này.  
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c. Những khó khăn khi dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

Qua khảo sát cho thấy có 5 nguyên nhân dẫn đến khó khăn, thách thức 

chủ yếu: 1/ Giảng viên chƣa đƣợc đào tạo bài bản về chiến  lƣợc dạy học này 

(GV: 46,2%, SV: 46,7%); 2/ Thiếu những kỹ thuật và công cụ để dạy học 

theo chiến lƣợc này (GV: 36,8%, SV: 45,3%); 3/ Đa số SV chƣa sẵn sàng học 

tập theo chiến  lƣợc này (GV: 36,7%, SV: 29,6%); 4/ Nội dung đào tạo không 

thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này (GV: 26,6%, SV: 32,2%); 5/ Cách 

quản lí dạy học của chúng ta gây ra khó khăn về việc thay đổi các chiến lƣợc 

dạy học (GV: 28,5%, SV: 30,3%). 

Bảng 2.7. Những khó khăn khi dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

TT Những khó khăn, thách thức 

Đối tƣợng 

GV 

(%) 

SV 

(%) 

1 
Giảng viên chƣa đƣợc đào tạo bài bản về chiến  lƣợc dạy 

học này 
46,2 46,7 

2 Đa số SV chƣa sẵn sàng học tập theo chiến  lƣợc này  36,7 29,6 

3 
Cách quản lí dạy học của chúng ta gây ra khó khăn về việc 

thay đổi các chiến lƣợc dạy học  
28,5 30,3 

4 
Nội dung đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến 

lƣợc này 
26,6 32,2 

5 
Thiếu những kỹ thuật và công cụ để dạy học theo chiến 

lƣợc này 
36,8 45,3 

6 
Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo 

chiến lƣợc này 
13,1 19,0 

7 
Cấp trên không đƣa ra những định hƣớng, chỉ đạo cụ thể về 

vấn đề này 
10,7 3,2 

8 Khoa hay trƣờng không quan tâm đến vấn đề này 4,9 3,2 
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9 
Năng lực đào tạo chung của trƣờng không đáp ứng đƣợc 

dạy học theo chiến lƣợc này 
7,3 4,1 

10 
Ngƣời dạy và ngƣời học không thấy những ích lợi cụ thể 

của chiến  lƣợc dạy học này 
4,9 3,2 

 

Nhƣ vậy, một trong những lí do quan trọng là nội dung chƣơng trình 

đào tạo không phù hợp để áp dụng các chiến lƣợc dạy học này. Trong đào tạo 

ở trƣờng đại học cần bổ sung thêm các môn học, các chuyên đề để SV học tập 

về lí luận dạy học hiện đại giúp họ hiểu rõ bản chất, phƣơng thức vận dụng, từ 

lí luận đó soi chiếu cụ thể chƣơng trình môn Toán ở tiểu học, vận dụng các lí 

thuyết dạy học hiện đại thiết kế các bài học và tổ chức cho SV rèn luyện, trải 

nghiệm các lí thuyết này vào thực tiễn dạy học môn Toán ở tiểu học.  

2.3.5.4. Tìm hiểu nhận thức của GV và SV về các nhóm KNDH toán theo 

tiếp cận năng lực 

a. Tìm hiểu nhận thức của GV về các nhóm KNDH toán theo tiếp 

cận năng lực 

Qua khảo sát cho thấy trên 95% GV đang rất quan tâm đến một số tiêu 

chí đánh giá GVTH về những KNDH toán. Khi trao đổi với GV chúng tôi 

nhận thấy, việc cụ thể hóa một số tiêu chí đánh giá giúp họ tự xác định mức 

độ đạt đƣợc của các KN, chỉ ra cho họ những KN cần khắc phục giúp GV có 

những phƣơng thức điều chỉnh phù hợp để hoạt động dạy học đạt hiệu quả 

cao hơn. Hơn nữa, các tiêu chí còn giúp việc đánh giá, xếp loại các GV đƣợc 

dễ dàng, chính xác cao, phản ánh đúng chất lƣợng của đội ngũ GV.    
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Bảng 2.8. Nhận thức của GV về các nhóm KNDH toán 

theo tiếp cận năng lực 

KN DH Toán 

 

Mức đánh giá 

Không 

cần 

thiết 

Ít cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài 

liệu tham khảo môn Toán ở tiểu học 
0 0  21,5%  78,5% 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy 
0 0 20,67% 79,33% 

KN dự kiến thời gian tiến hành các 

hoạt động dạy học trong bài dạy môn 

Toán ở tiểu học 

0  0,55% 26,29% 73,16% 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học 
0 0,55% 26,68%  72,77% 

KN gắn nội dung toán học trong bài 

dạy với thực tiễn cuộc sống 
0 0 13,54% 86,46% 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông 

qua việc quan sát dự giờ các đồng 

nghiệp 

0 2,1% 30,33% 67,57% 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình 

dạy học môn Toán tiểu học 

0 0 15,1% 84,9% 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài 

tập và sách tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

0 1,1% 25,63% 73,27% 
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KN sử dụng toán cao cấp trong DH 

môn Toán ở tiểu học 
2,92% 23,19% 26,11% 47,78% 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động 

dạy học môn Toán ở tiểu học 
0 2,13% 36,91% 60,69% 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH 

trong DH môn Toán ở tiểu học 
0 0 25,25% 74,75% 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày 

bảng trong dạy học môn Toán ở tiểu 

học 

0 0 29,15% 70,85% 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn 

Toán ở tiểu học 
0,92% 3,98% 39,48% 55,62% 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ 

trợ DH môn Toán ở tiểu học 
0 1,32% 27,91% 70,77% 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi 

HS gặp khó khăn trong học toán. 
0 2,51% 14,67% 82,82% 

Đánh giá chẩn đoán 0 4,25% 13,68% 82,07% 

Đánh giá quá trình 0 1,93% 10,57% 87,5% 

Đánh giá tổng kết 0 0,64% 11,37% 87,99% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về 

kiến thức toán của HSTH 
0 0,73% 13,54% 85,73% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN 

giải toán của HSTH 
0 0 10,96% 89,04% 
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b. Tìm hiểu nhận thức của SV về các nhóm KNDH toán theo tiếp 

cận năng lực 

 Nhận thức về các nhóm KNDH toán trong quá trình đào tạo SV ở 

trƣờng sƣ phạm có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hƣởng đến ý thức tổ chức học 

tập của SV, phát triển cho SV năng lực tƣ duy độc lập, tự rèn luyện, tự bồi 

dƣỡng các KNDH này nhằm phát triển KN nghề nghiệp cho SV một cách đầy 

đủ và hiệu quả. 

Bảng 2.9.  Nhận thức của SV về các nhóm KNDH toán 

theo tiếp cận năng lực 

KN DH Toán 

 

Mức đánh giá 

Không 

cần thiết 

Ít cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài 

liệu tham khảo môn Toán ở tiểu học 
0 0  29,83%  70,17% 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy 
0 0 28,43% 71,57% 

KN dự kiến thời gian tiến hành các 

hoạt động dạy học trong bài dạy môn 

Toán ở tiểu học 

0  4,27% 27,31% 68,42% 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy 

học môn Toán ở tiểu học 
0 0 20,24%  79,76% 

KN gắn nội dung toán học trong bài 

dạy với thực tiễn cuộc sống 
0,62% 25,37% 35,67% 38,34% 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua 

việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp 
0 10,12% 58,96% 30,92% 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình dạy 
2,96% 20,89% 26,63% 49,52% 
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học môn Toán tiểu học 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài 

tập và sách tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

0 1,12% 10,21% 88,67% 

KN sử dụng toán cao cấp trong DH 

môn Toán ở tiểu học 
5,11% 10,24% 51,98% 32,67% 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động 

dạy học môn Toán ở tiểu học 
0 0 11,52% 88,48% 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH 

trong DH môn Toán ở tiểu học 
0 0 20,87% 79,13% 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học 
0 6,15% 62,32% 31,53% 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn 

Toán ở tiểu học 
0 5,21% 15,31% 79,48% 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ 

DH môn Toán ở tiểu học 
0 4,27% 15,36% 80,37% 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi 

HS gặp khó khăn trong học toán. 
0 2,88% 13,01% 84,11% 

Đánh giá chẩn đoán 0 8,11% 20,32% 71,57% 

Đánh giá quá trình 0 10,24% 17,46% 72,3% 

Đánh giá tổng kết 0 10,21% 15,64% 74,15% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến 

thức toán của HSTH 
0 0 0 100% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN 

giải toán của HSTH 
0 40,23% 25,68% 34,09% 
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2.3.5.5. Tìm hiểu mức độ đạt được của GV và SV về những tiêu chí trong 

các nhóm KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực 

a. Tìm hiểu mức độ đạt đƣợc của GV về những tiêu chí trong các 

nhóm KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực 

Qua khảo sát cho thấy trên 95% các kĩ năng GV đánh giá là cần thiết 

phải rèn luyện cho SV trong quá trình đào tạo ở trƣờng đại học, bên cạnh đó 

vẫn còn có những GV chƣa thực hiện hiệu quả đối với một số KN hoặc do 

năng lực của bản thân dẫn đến quan niệm sai về sự cần thiết hay không cần 

thiết của một vài KN thực hành dạy học toán của SV. Đa số các GV đƣợc 

điều tra đã biết vận dụng và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã đƣợc 

trang bị trong trƣờng sƣ phạm cùng với quá trình tích lũy kinh nghiệm của 

bản thân, cụ thể các KN đạt trên 70% nhƣ: KN nghiên cứu SGK, sách GV và 

tài liệu tham khảo môn Toán ở tiểu học; KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông 

qua việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp; KN giải bài tập trong SGK, sách 

bài tập và sách tham khảo môn Toán ở tiểu học. Bên cạnh đó còn có một bộ 

phận không nhỏ GV đã ý thức đƣợc vị trí và tầm quan trọng của một số KN 

trong nhóm các KNDH nhƣng do năng lực còn hạn chế nên mức độ đạt đƣợc 

của những KN đó còn ở mức thấp nhƣ: KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ 

DH môn Toán ở tiểu học (50,82%); KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn 

Toán ở tiểu học (42,07%); KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy dạy học 

môn Toán ở tiểu học (50,07%), …   
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Bảng 2.10. Mức độ đạt đƣợc của GV về những tiêu chí trong các nhóm 

KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực 

KN DH Toán 

 

Mức độ đạt đƣợc 

1 2 3 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu 

tham khảo môn Toán ở tiểu học 
5,16% 36,92% 57,92% 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, 

kiến thức trọng tâm của bài dạy 
0 27,63% 72,37% 

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt 

động dạy học trong bài dạy môn Toán ở 

tiểu học 

1,96% 36,93% 61,11% 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học 

môn Toán ở tiểu học 
3,01% 46,92% 50,07% 

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy 

với thực tiễn cuộc sống 
39,17% 50,98% 9,85% 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua 

việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp 
0 28,94% 71,06% 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình dạy học 

môn Toán tiểu học 

7,98% 37,68% 54,34% 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và 

sách tham khảo môn Toán ở tiểu học 
0 28,72% 71,28% 

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn 

Toán ở tiểu học 
17,95% 39,98% 42,07% 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy 

học môn Toán ở tiểu học 
0 29,87% 70,13% 
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KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong 

DH môn Toán ở tiểu học 
0 36,59% 63,41% 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học 
0 34,94% 65,06% 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán 

ở tiểu học 
2,97% 39,65% 57,38% 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH 

môn Toán ở tiểu học 
5,95% 43,23% 50,82% 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp 

khó khăn trong học toán. 
2,11% 36,35% 61,54% 

Đánh giá chẩn đoán 0 27,42% 72,58% 

Đánh giá quá trình 0 27,96% 72,04% 

Đánh giá tổng kết 0 29,16% 70,84% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức 

toán của HSTH 
0 34,95% 65,05% 

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải 

toán của HSTH 
0 34,73% 65,27% 

 

b. Tìm hiểu mức độ đạt đƣợc của SV về những tiêu chí trong các 

nhóm KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực 

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng SV đã nắm bắt đƣợc các KN cơ 

bản khi chuẩn bị, thực hiện và đánh giá một giờ dạy trên lớp nhƣng mức độ 

đạt đƣợc còn khiêm tốn cụ thể: 71,17% SV chƣa xây dựng đƣợc một hệ thống 

câu hỏi dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của HS; 74,31% chƣa biết 

khai thác và sử dụng một số phần mềm toán học vào việc thiết kế bài soạn và 

thực hiện bài dạy; 74,52% chƣa biết thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức 

toán của HSTH, ... 
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 Khi tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy mặc 

dù SV đƣợc trang bị về lí luận và có những hiểu biết về hoạt động dạy học 

toán, nhƣng ít đƣợc thực hành vận dụng, trong khi KN chỉ đƣợc hình thành 

thông qua một quá trình luyện tập vận dụng lí luận vào tình huống thực tế.      

Bảng 2.11. Mức độ đạt đƣợc của SV về những tiêu chí trong các nhóm 

KNDH cần phát triển theo tiếp cận năng lực 

  KN DH Toán 

 

Mức độ đạt đƣợc 

1 2 3 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu 

tham khảo môn Toán ở tiểu học 
59,88% 33,85% 6,27% 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, 

kiến thức trọng tâm của bài dạy 
61,84% 35,25% 2,91% 

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt 

động dạy học trong bài dạy môn Toán ở 

tiểu học 

61,93% 38,07% 0 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học 

môn Toán ở tiểu học 
71,17% 28,83% 0 

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy 

với thực tiễn cuộc sống 
79,42% 20,58% 0 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua 

việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp 
63,19% 33,62% 3,19% 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình dạy học 

môn Toán tiểu học 

70,17% 29,83% 0 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và 

sách tham khảo môn Toán ở tiểu học 
70,83% 29,17% 0 
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KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn 

Toán ở tiểu học 
77,92% 22,08% 0 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy 

học môn Toán ở tiểu học 
60,67% 39,33% 0 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong 

DH môn Toán ở tiểu học 
62,49% 37,51% 0 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học 
61,78% 38,22% 0 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán 

ở tiểu học 
60,56% 39,44% 0 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH 

môn Toán ở tiểu học 
74,31% 25,69% 0 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp 

khó khăn trong học toán. 
65,11% 34,89% 0 

Đánh giá chẩn đoán 64,95% 35,05% 0 

Đánh giá quá trình 60,85% 39,15% 0 

Đánh giá tổng kết 69,43% 30,57% 0 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức 

toán của HSTH 
74,52% 25,48% 0 

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải 

toán của HSTH 
64,95% 35,05% 0 

 

2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

Qua khảo sát và phân tích thực trạng phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực chúng tôi rút ra một số 

vấn đề chính sau.   
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2.4.1. Những thành tựu 

1. Nhìn chung các giảng viên tham gia trực tiếp giảng dạy toán cho SV 

nhận thức chƣa thật đầy đủ về vị trí, vai trò, hiệu quả và tầm ảnh hƣởng của 

dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực. Dù vậy, trong quá trình dạy học, 

giảng viên cũng đã bƣớc đầu chú trọng tới những năng lực cần hình thành và 

phát triển của SV; trực tiếp tham gia thiết kế bài dạy và giảng dạy môn Toán 

ở trƣờng tiểu học; điều chỉnh hoạt động rèn luyện KNDH qua dự giờ, đánh 

giá SV trong quá trình thực tập ở trƣờng tiểu học; tăng cƣờng tổ chức các hoạt 

động học tập qua trải nghiệm gắn với thực tiễn giúp SV rèn luyện đầy đủ các 

KN trong hệ thống KNDH toán.  

2. Đa số giảng viên đều xác định rèn luyện KNDH toán cho SV qua các 

phƣơng thức: qua dạy học PPDH toán; qua chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và 

PPDH; qua hoạt động rèn luyện NVSP thƣờng xuyên; qua tự học, tự rèn 

luyện; qua các đợt tập huấn với sự hỗ trợ của chuyên gia; qua tổ chức các 

cuộc thi giảng dạy, câu lạc bộ, dự giờ;…  Mặc dù kết quả rèn luyện còn thấp, 

song phƣơng hƣớng để phát triển KNDH toán cho SV cơ bản đã đƣợc định 

dạng khá rõ nét. 

3. Đa số SV nhận thức chƣa đầy đủ về dạy học theo tiếp cận năng lực, 

chƣa hiểu rõ bản chất hƣớng tiếp cận DH này cũng nhƣ vận dụng nó vào thiết 

kế bài học gặp nhiều khó khăn, KN nghề nghiệp của SV còn nhiều hạn chế 

đặc biệt là các KNDH nhƣ xây dựng hệ thống câu hỏi trong bài dạy; khai thác 

và sử dụng một số phần mềm toán học vào việc thiết kế bài soạn và thực hiện 

bài dạy; thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH,... Mặc dù 

vậy, SV xác định đƣợc tầm quan trọng của việc rèn luyện hệ thống KNDH 

toán, có khả năng thích ứng với công việc tốt, có thái độ tích cực trong học 

tập, đặc biệt là nền tảng KN học tập của SV đã bƣớc đầu đƣợc hình thành. 

Đây là tiền đề thuận lợi để nâng cao chất lƣợng rèn luyện KNDH toán cho SV 

nếu có biện pháp tác động phù hợp.      
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2.4.2. Những hạn chế và thách thức 

 1. Kết quả điều tra cho thấy cả giảng viên và SV chƣa hiểu biết sâu sắc 

về dạy học phát triển năng lực, do chƣa có hệ thống đầy đủ lí luận về dạy học 

theo tiếp cận năng lực, chƣa có định hƣớng xuyên suốt quá trình dạy học, 

chƣa có sự kết nối chặt chẽ giữa mục tiêu dạy học, nội dung dạy học và đánh 

giá kết quả dạy học. Các trƣờng đại học chƣa có những giải pháp căn cơ nào 

trong việc đổi mới giáo dục, tiếp cận với những triết lí giáo dục hiện đại trong 

đó có dạy học phát triển năng lực của HS, thể hiện ở nội dung chƣơng trình 

đào tạo SV chƣa dành nhiều thời lƣợng cho việc đổi mới này.  

2. Theo đánh giá của một số chuyên gia và giảng viên trực tiếp tham 

gia giảng dạy cho SV ngành GDTH, các phƣơng thức mà các trƣờng đại học 

rèn luyện KNDH toán cho SV ngày nay chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong đợi. 

Vì các phƣơng thức tập trung chủ yếu hƣớng dẫn một số PPDH dùng trong 

thiết kế bài học, chƣa dành nhiều thời lƣợng cho SV rèn luyện KNDH, môi 

trƣờng trải nghiệm chƣa gắn nhiều với thực tiễn tiểu học.  

3. Một trong những thách thức không nhỏ là làm thế nào để thay đổi 

quan niệm, nhận thức của SV về dạy học không chỉ đơn thuần là truyền thụ tri 

thức, là làm mẫu, ngƣời dạy chỉ quan tâm đến việc truyền tải hết nội dung 

kiến thức một cách thụ động. Ngày nay, dạy học nói chung cũng nhƣ dạy học 

môn Toán nói riêng vừa đòi hỏi tính khoa học vừa đòi hỏi tính nghệ thuật và 

tính sáng tạo cao, tập trung chủ yếu vào việc phát triển năng lực cho ngƣời 

học những năng lực cần thiết của con ngƣời hiện đại. Để làm tốt điều này, cần 

tổ chức các hoạt động rèn luyện KNDH cho SV một cách bài bản, có hệ 

thống, xuyên suốt trong quá trình đào tạo ở trƣờng đại học. 
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Kết luận chƣơng 2 

2.1. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, tổng hợp thực trạng phát triển 

KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực đã xác định đƣợc 

những vấn đề còn tồn tại, khiếm khuyết. Những vấn đề này là cơ sở thực tiễn 

quan trọng để đề xuất biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực cho các trƣờng đại học đào tạo GVTH với mục tiêu 

đảm bảo chất lƣợng đội ngũ GV đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

2.2. Khảo sát thực trạng cho thấy, việc phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH chƣa đạt kết quả nhƣ mong đợi, một trong những điểm mấu 

chốt cần nhấn mạnh là nằm ngay ở khâu đào tạo và bồi dƣỡng GVTH, ở ngay 

trong các trƣờng sƣ phạm SV ít đƣợc đào tạo, học tập, nghiên cứu theo các 

chiến lƣợc dạy học hiện đại trong đó có dạy học theo tiếp cận năng lực. Thời 

lƣợng dành cho SV tìm hiểu về các chiến lƣợc dạy học, vận dụng các chiến 

lƣợc dạy học hiện đại thiết kế các bài học, soi chiếu cụ thể chƣơng trình môn 

Toán ở tiểu học còn rất ít. 

2.3. Cần tạo nhiều cơ hội trong môi trƣờng rèn luyện thực tiễn cho SV 

phát triển KNDH toán theo nhiều phƣơng thức khác nhau, tạo cho SV có 

phong cách giảng dạy đa dạng, biết kết hợp sử dụng các PPDH và hình thức 

tổ chức dạy học để hình thành kiến thức cho HS, có nhƣ vậy mới thực sự 

mang lại hiệu quả. 
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Chƣơng 3 

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH 

VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO 

TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

  

3.1. Định hƣớng xây dựng các biện pháp 

Các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng 

đại học theo tiếp cận năng lực đƣợc đề xuất dựa trên các định hƣớng sau đây:  

3.1.1. Định hƣớng 1: Đảm bảo mục tiêu đào tạo GV tiểu học ở các trƣờng 

đại học 

 Mục tiêu đào tạo chính là những yêu cầu đạt đƣợc của mỗi SV có thể 

đƣợc cấp bằng cho một chuyên ngành cụ thể, mục tiêu đào tạo đƣợc các trƣờng 

đại học xây dựng nhằm đáp ứng đƣợc các yêu cầu của xã hội, đây chính là 

điểm khác biệt của các nhà trƣờng xây dựng cho chính thƣơng hiệu của mình, 

của ngành đƣợc đào tạo qua năng lực làm việc, qua KN nghề nghiệp của SV. 

Đó là mục tiêu để các trƣờng cải tiến hoạt động đào tạo theo hƣớng đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục.  

3.1.2. Định hƣớng 2: Đảm bảo những nguyên tắc then chốt của DH theo 

tiếp cận năng lực  

Các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV phải bám sát vào các yêu 

cầu, các qui tắc kĩ thuật của dạy học theo tiếp cận năng lực, không những SV 

đƣợc nghiên cứu sâu sắc, thấu hiểu bản chất của dạy học theo tiếp cận năng 

lực mà còn vận dụng đƣợc kiểu dạy học này thực hành, giảng dạy môn Toán 

cho HS tiểu học. Để làm tốt điều này, SV phải đƣợc học tập, hƣớng dẫn, làm 

mẫu về dạy học theo tiếp cận năng lực của chính giảng viên giảng dạy trực 

tiếp ở trƣờng đại học. 
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3.1.3. Định hƣớng 3: Đảm bảo phù hợp với tính đặc thù của môn Toán ở 

tiểu học 

 Rèn luyện KNDH toán cho SV qua các nội dung môn Toán ở trƣờng 

đại học và môn Toán ở tiểu học nên phải phù hợp với đặc thù của môn học, 

môn Toán rất thích hợp với kiểu dạy học tiếp cận năng lực nên các biện pháp 

cần chú ý khai thác thế mạnh này để tác động lên các yếu tố thuận lợi tạo nên 

năng lực nghề nghiệp của SV và tạo tiềm năng để SV tự phát triển những 

KNDH đó.   

3.1.4. Định hƣớng 4: Đảm bảo phù hợp với thực tiễn rèn luyện KNDH 

cho SV ở các trƣờng đại học hiện nay 

 Các biện pháp phải phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ rèn luyện NVSP hiện nay của các cơ sở đào tạo, vì mỗi trƣờng có 

những điều kiện thực tế khác nhau. Tăng cƣờng thời lƣợng rèn luyện KNDH 

toán cho SV trong môi trƣờng thực tiễn qua việc nghiên cứu, phân tích 

chƣơng trình môn Toán tiểu học, thiết kế bài học, tác nghiệp trực tiếp với đối 

tƣợng HS tiểu học,… Song phải thực hiện một cách phù hợp trong những điều 

kiện có thể. 

3.2. Biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại 

học theo tiếp cận năng lực 

3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy trình phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH theo tiếp cận năng lực 

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp 

 Thiết kế qui trình tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV theo tiếp cận 

năng lực tuân thủ các nguyên tắc và đặc trƣng của dạy học theo tiếp cận năng 

lực, theo một trình tự logic chặt chẽ; giúp SV học tập một cách chủ động, tích 

cực và đạt đƣợc hiệu quả cao trong quá trình rèn luyện KNDH toán. 
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3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, đặc điểm dạy học theo tiếp cận năng lực 

chúng tôi xây dựng qui trình phát triển KNDH toán cho SV ở trƣờng đại học 

gồm 4 bƣớc cơ bản. 

Bƣớc 1: Học tập lí luận về KNDH  

Việc học tập lí luận về KNDH đƣợc trang bị cho SV trong các môn học 

Tâm lí học, Giáo dục học, PPDH môn học, nhƣng mới chỉ bƣớc đầu đƣợc học 

lí thuyết chung về một số KNDH trong khuôn khổ môn học đó. Thời lƣợng 

tìm hiểu, thực hành không nhiều dẫn đến nhiều SV còn chƣa nắm vững lí 

thuyết về KNDH toán. Để học tập đạt hiệu quả, giảng viên hƣớng dẫn, tổ 

chức cho SV seminar chuyên đề và tự nghiên cứu tài liệu chuyên sâu về 

KNDH, không những giúp SV hiểu rõ bản chất mà còn vận dụng các KNDH 

này vào học tập và giảng dạy. 

 - Xây dựng chuyên đề tự học: “Rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực” trong đó chỉ rõ những nội 

dung SV tự nghiên cứu và rèn luyện KNDH nhƣ thế nào, rèn luyện KN đó 

trong môi trƣờng học tập nào, ngoài việc tự nghiên cứu tài liệu còn yêu cầu 

các em tổ chức rèn luyện KNDH theo nhóm, tổ hay lớp có sự tham gia và tƣ 

vấn của giảng viên.      

-  Xây dựng nguồn học liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu cho SV, 

các tài liệu đƣợc xây dựng từ thƣ viện trƣờng, từ chính các SV cung cấp. Giúp 

SV tự nghiên cứu, tìm kiếm, chia sẻ thông tin với nhau để học tập đạt hiệu 

quả tốt hơn. 

 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều 

phƣơng thức khác nhau 

Phƣơng thức chủ yếu hiện nay để rèn luyện KNDH toán cho SV qua 

dạy học PPDH môn Toán và rèn luyện NVSP thƣờng xuyên, với các phƣơng 
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thức rèn luyện KNDH toán nhƣ thế SV mới chỉ bƣớc đầu trang bị lí luận 

KNDH toán mà thời lƣợng dành cho thực hành rất ít. Để có đƣợc KN yếu tố 

quan trọng nhất là SV phải làm, phải tự mình rèn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần 

hoạt động đó, sau đó tiến hành điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện hơn các KN. 

Trong quá trình đào tạo phải dành thời gian đủ lớn cho SV thƣờng xuyên thực 

hành, trải nghiệm, rèn luyện để nâng cao KNDH toán.  

- Hƣớng dẫn SV thực hành, rèn luyện KNDH toán sau khi đã nghiên 

cứu lí thuyết mỗi chủ đề. Giảng viên quan sát, điều chỉnh, bổ sung để SV 

hoàn thiện các KN hơn. 

- Tổ chức rèn luyện KNDH toán thƣờng xuyên theo các nhóm nhỏ dƣới 

sự hƣớng dẫn của giảng viên, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm, hƣớng dẫn các 

em trao đổi chia sẻ khi tiến hành công việc học tập theo tiến độ đã định. 

- Tổ chức cho SV tự ghi hình, quay video khi tiến hành rèn luyện giảng 

dạy, giúp SV xem lại và tự phản hồi, tự điều chỉnh các hoạt động của mình. 

- Tổ chức cho SV thiết kế bài học theo chủ đề dạy học môn Toán ở tiểu 

học. Các em trao đổi, chia sẻ và tự điều chỉnh các hoạt động thiết kế, tạo cơ 

hội cho SV đƣợc vận dụng lí luận vừa học vào thực tiễn ở tiểu học.   

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH 

toán 

 Môi trƣờng học tập và rèn luyện của SV cũng là một trong những yếu 

tố quan trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Giảng viên luôn tạo ra môi 

trƣờng học tập hợp tác học hỏi lẫn nhau, giàu trải nghiệm, tạo ra nhiều cơ hội 

tiếp cận những lí luận dạy học hiện đại, khuyến khích SV có thái độ tích cực 

trong học tập cũng nhƣ trong nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện để tổ chức 

các câu lạc bộ nghề nghiệp, tổ chức phong trào và hoạt động chuyên môn để 

chia sẻ KN nghề nghiệp. 
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- Rèn luyện KNDH toán với sự hỗ trợ đầy đủ của thiết bị hiện đại để 

thiết kế bài học, tổ chức các hoạt động học tập phát huy tính tích cực, tìm tòi, 

khám phá của ngƣời học. 

- Xây dựng lớp học trực tuyến từ xa mang nhiều lợi ích cho cả SV và 

giảng viên, nhƣng do phƣơng thức này không có nhiều rằng buộc nên mỗi SV 

tự có thái độ tích cực, tự giác, kỉ luật với chính mình. Trƣớc khi học trực 

tuyến xác định mục tiêu học tập rõ ràng để xây dựng các bài giảng, chuyên đề 

cần rèn luyện; lập thời gian biểu chi tiết cho việc học trực tuyến; chia nhỏ 

mục tiêu học tập và hoàn thành trong thời gian nhất định; thƣờng xuyên tạo 

thói quen học trực tuyến;… Tạo ra môi trƣờng học tập, rèn luyện đa dạng, 

phong phú, hình thành phong cách giảng dạy hiện đại cho SV.  

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Ở bƣớc này là những hoạt động nghiên cứu, đánh giá chéo sản phẩm 

của nhau dựa trên hệ thống các tiêu chí mà SV thảo luận, thống nhất. Qua đó 

SV tự mình đánh giá mức độ KN đạt đƣợc; SV tự đánh giá lẫn nhau, nhận 

xét, bổ sung, chia sẻ cho nhau, để mỗi SV điều chỉnh sản phẩm của mình 

hoàn thiện hơn. 

-  Tổ chức cho SV hoặc nhóm SV đánh giá sản phẩm lẫn nhau dựa trên 

các nguyên tắc, đặc điểm và môi trƣờng học tập của dạy học theo tiếp cận 

năng lực. 

-  Các ý kiến nhận xét, phản hồi phải căn cứ vào cách thiết kế sản phẩm, 

môi trƣờng thực hiện và hệ thống tiêu chí đã xác định.   

-  Chia sẻ ý tƣởng điều chỉnh của mình sau khi tiến hành tự đánh giá và 

đánh giá lẫn nhau, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thiết kế sản phẩm 

học tập chuyên đề sau. 
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3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp  

 Để qui trình này áp dụng hiệu quả trên thực tế cần đảm bảo những yêu 

cầu sau: 

-  Giảng viên nhận thức đầy đủ về dạy học theo tiếp cận năng lực, có 

KN tổ chức, quản lí, điều hành lớp học theo các phƣơng thức rèn luyện 

KNDH toán khác nhau với tinh thần, trách nhiệm cao. 

-  SV có những kĩ năng học tập cơ bản để nghiên cứu các học liệu, hoàn 

thành công việc học tập với thời gian đã định. 

-  Điều kiện cơ sở, vật chất đảm bảo có thể rèn luyện KNDH nhƣ: 

phòng học chuyên biệt, máy tính, tài liệu tham khảo,…   

Hình 3.1. Qui trình chung phát triển KNDH toán cho SV ở trƣờng 

đại học theo tiếp cận năng lực 
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tiểu học 
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3.2.2. Biện pháp 2: Thiết kế chƣơng trình đào tạo phát triển KNDH toán 

cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực 

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp 

 Thiết kế chƣơng trình đào tạo phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH sao cho thuận tiện áp dụng đƣợc nhiều chiến lƣợc học tập hiện đại 

trong đó có dạy học theo tiếp cận năng lực. 

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

 Chƣơng trình đào tạo GVTH ở các trƣờng đại học trong bối cảnh hiện 

nay hƣớng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ GV năng động, tiên tiến, đáp ứng đƣợc 

yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục và đào tạo. Chƣơng trình đào tạo cung cấp 

cho SV những kiến thức nền tảng về khối kiến thức chung (bao gồm Ngoại 

Ngữ, Tin học, Tâm lí học, Giáo dục học, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục quốc phòng,…) và khối kiến thức chuyên ngành (bao gồm Giáo 

dục học, Tâm lí học, Đạo đức, Cơ sở Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Tiếng Việt, Toán, PPDH các bộ môn, Rèn luyện NVSP,…) tập trung chủ yếu 

ba phân môn Tiếng Việt, Toán và Khoa học; rèn luyện phát triển KN tƣ duy, 

phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực NVSP; có tinh thần 

trách nhiệm nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt. Nhằm thực hiện mục 

tiêu đào tạo SV sau khi tốt nghiệp vừa có năng lực dạy học vừa có năng lực 

nghiên cứu khoa học phù hợp với các cơ sở tuyển dụng GVTH.    

a) Chƣơng trình đào tạo môn Toán cho SV ngành GDTH hiện nay 

Nội dung chƣơng trình đào tạo môn Toán cho SV ngành GDTH hiện 

nay đƣợc thiết kế thành 2 phần:  

- Phần cơ sở bao gồm: Toán học 1, Toán học 2, Toán học 3, Số học ở 

tiểu học nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ sở, nền tảng về các mạch 

kiến thức đƣợc hình thành trong môn Toán ở tiểu học, giúp SV hiểu rõ bản 

chất kiến thức toán học giảng dạy sau này.    
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 Hiện nay ở các trƣờng đại học nội dung giảng dạy những môn Toán cơ 

sở còn mang nặng tính hàn lâm, xa rời thực tế, chƣa gắn kết với nội dung 

chƣơng trình môn Toán đƣợc hình thành cho HS tiểu học. Để khắc phục 

những nhƣợc điểm này, theo chúng tôi việc thiết kế nội dung các môn Toán 

cơ sở bắt đầu từ nội dung chƣơng trình môn Toán ở tiểu học, xem xét những 

nội dung nào, những mạch kiến thức trọng tâm nào đƣợc hình thành cho HS 

tiểu học. Từ đó xây dựng môn học cơ sở cho các mạch kiến thức đó có nội 

dung môn học đảm bảo tính gắn kết, soi chiếu và làm sáng tỏ nội dung này ở 

tiểu học, giúp SV hiểu sâu sắc bản chất các nội dung toán học ở tiểu học, tạo 

tiền đề cho việc giảng dạy đƣợc hiệu quả.  

- Phần chuyên môn bao gồm: PPDH toán ở tiểu học, Rèn luyện NVSP 

thƣờng xuyên nhằm trang bị cho SV những kiến thức nền tảng, cơ sở ban đầu 

về lí luận dạy học bộ môn, lí luận dạy học những nội dung cụ thể trong 

chƣơng trình môn Toán ở tiểu học, hƣớng dẫn SV thực hành giảng dạy, thực 

tập ở trƣờng tiểu học. 

Hạn chế lớn nhất của môn PPDH toán trong chƣơng trình đào tạo SV ở 

trƣờng đại học hiện nay là chủ yếu tập trung giới thiệu một số PPDH truyền 

thống dùng trong thiết kế bài học nhƣ thuyết trình, quan sát, đàm thoại,… 

dành thời lƣợng rất ít để SV nghiên cứu, học tập các PPDH hiện đại, các 

chiến lƣợc dạy học hiện đại, các hƣớng tiếp cận mới trong giáo dục. Phƣơng 

thức rèn luyện NVSP cụ thể là rèn luyện KNDH toán hiện nay chủ yếu thực 

hành giảng dạy trên giảng đƣờng sau mỗi đơn vị kiến thức đƣợc học, môi 

trƣờng giảng dạy không thực tiễn, dẫn đến SV còn gặp nhiều khó khăn khi 

vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học.   

KNDH toán chủ yếu đƣợc hình thành và phát triển cho SV qua học tập, 

nghiên cứu môn học PPDH toán ở tiểu học và Rèn luyện NVSP thƣờng 

xuyên, nên chúng tôi tập trung thiết kế chƣơng trình cho các môn học này 

nhằm khắc phục những hạn chế, thiết sót còn tồn tại. 
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b) Một số định hƣớng thiết kế 

Định hướng 1: Đảm bảo tính khoa học và tính hệ thống 

 Thiết kế, sắp xếp lại nội dung chƣơng trình phát triển KNDH toán cho 

SV phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với năng lực nền tảng của SV, phù 

hợp với điều kiện thực tế giảng dạy, đảm bảo đặc trƣng của môn Toán, cân 

đối giữa lí thuyết và thực hành, gắn liền với thực tiễn, trên tƣ tƣởng coi lí 

thuyết là nền tảng cơ sở và thực hành là mục đích đào tạo. 

  Định hướng 2: Tăng cường thực hành, trải nghiệm gắn với thực tiễn 

 Tăng cƣờng thực hành, rèn luyện cho SV theo nhiều phƣơng thức 

khác nhau, sắp xếp thời gian phù hợp để SV đi xuống trƣờng tiểu học tìm hiểu 

thực tế trong suốt quá trình đào tạo nhằm rèn luyện cho SV những KN vận 

dụng tri thức vào tìm hiểu và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học, 

góp phần đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của đổi mới giáo dục. 

 Định hướng 3: Đảm bảo tính kế thừa và cập nhật những tri thức mới 

 Khi thiết kế, sắp xếp lại nội dung chƣơng trình phát triển KNDH toán 

cho SV phải kế thừa, lựa chọn nội dung là kiến thức lí luận cơ sở, bổ sung 

thêm những nghiên cứu mới về lí luận dạy học, đảm bảo chƣơng trình tiếp 

cận với những đổi mới của lí luận dạy học hiện đại. Nội dung đƣợc lựa chọn 

góp phần hình thành và phát triển cho SV hệ thống năng lực chung và năng 

lực chuyên môn. 

 Định hướng 4: Chương trình bám sát những đổi mới nội dung, 

chương trình và sách giáo khoa toán tiểu học 

 Chƣơng trình phải bám sát chƣơng trình môn Toán tiểu học, quán triệt 

những tƣ tƣởng, những nguyên lí giáo dục mới, bổ sung thêm các nội dung 

mới đang đƣợc thực hiện ở tiểu học, chú trọng các hoạt động trải nghiệm và 

ứng dụng tri thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn.  
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c)  Thiết kế nội dung phát triển KNDH toán cho SV  

* PPDH toán tiểu học 

- Lí luận chung về dạy học bộ môn: Đối tƣợng và nhiệm vụ; Cơ sở 

khoa học của PPDH toán ở tiểu học và các khoa học liên quan; Phƣơng pháp 

nghiên cứu; Nội dung và cấu trúc môn Toán ở tiểu học.  

- Tìm hiểu một số PPDH và hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học: 

Phƣơng pháp trực quan; Phƣơng pháp thực hành luyện tập; Phƣơng pháp 

giảng giải minh họa; Phƣơng pháp gợi mở vấn đáp; Phát hiện và giải quyết 

vấn đề; Hợp tác nhóm,…  

- Tìm hiểu một số chiến lƣợc dạy học hiện đại: Dạy học kiến tạo; Dạy 

học phân hóa; Dạy học nêu vấn đề; Dạy học theo tiếp cận năng lực; Dạy học 

dựa vào dự án,…  

- Tìm hiểu một số hình thức và phƣơng pháp đánh giá trong môn Toán 

ở tiểu học: Đánh giá chuẩn đoán; Đánh giá quá trình; Đánh giá tổng kết,…  

- Tìm hiểu sử dụng thiết bị dạy học môn Toán ở tiểu học: Đồ dùng dạy 

học; Phƣơng tiện dạy học; Phần mềm thiết kế bài học; …  

- Tìm hiểu các KNDH toán ở tiểu học: KN lập kế hoạch dạy học, KN 

thiết kế bài học, KN đánh giá kết quả học tập của HS. 

- Tìm hiểu dạy học các nội dung cụ thể: Dạy học số tự nhiên; Dạy học 

phân số; Dạy học số thập phân; Dạy học hình học và đo lƣờng; Dạy học thống 

kê và xác suất. 

* Rèn luyện NVSP thƣờng xuyên, thực hành, thực tập sƣ phạm 

Trong quá trình đào tạo ở các trƣờng đại học, rèn luyện NVSP cho SV 

phải đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục:  

-  Năm thứ nhất rèn luyện cho SV thực hành, nghiên cứu đặc điểm tâm -

sinh lí học sinh tiểu học và giải quyết các tình huống sƣ phạm. Đây là những 

KNDH chung, chƣa gắn với KNDH riêng đặc thù của môn học. 
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-  Năm thứ hai SV đƣợc củng cố, rèn luyện các KNDH năm nhất, thực 

hành các KNDH cơ bản nhƣ: KN nói, KN viết, KN giao tiếp với HS, KN 

quản lí lớp học,… 

-  Năm thứ ba SV đƣợc rèn luyện và thực hành các KNDH chuyên sâu 

nhƣ: KN thiết kế dạy học, KN tổ chức các hoạt động dạy học, KN đánh giá 

kết quả học tập của HS,… ở trên lớp cũng nhƣ thông qua đợt TTSP tập trung 

đợt 1. Ngoài ra cũng đƣợc rèn luyện qua các hoạt động nhƣ tổ chức hội thi 

NVSP cho SV với các nội dung: Thi ứng xử tình huống sƣ phạm, thi giảng 

dạy, thi hùng biện,… 

-  Năm thứ tƣ thông qua hoạt động TTSP tập trung đợt 2, SV đƣợc rèn 

luyện KNDH một cách toàn diện, SV đƣợc tiếp xúc với HS và GV ở trƣờng 

tiểu học, đƣợc tham gia công tác GV chủ nhiệm, tham gia giảng dạy (dự giờ, 

thiết kế các hoạt động học tập, đánh giá kết quả học tập của HS,…), tham gia 

tổ chức các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp. 

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 Để đảm bảo biện pháp đƣợc thực hiện có hiệu quả cần một số điều kiện 

cần thiết sau: 

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, seminar nội dung giảng dạy với đội 

ngũ giảng viên trong tổ, để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những nội dung 

rèn luyện KNDH toán cho SV phù hợp với điều kiện thực tế tại trƣờng. 

- Tăng cƣờng nhận thức về vai trò của việc phát triển KNDH toán, 

đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra, quản lí, giám sát hoạt động rèn luyện các 

KNDH này của SV. 

3.2.3. Biện pháp 3: Hƣớng dẫn SV học tập lí luận về KNDH toán tiểu học 

theo tiếp cận năng lực 

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp 

Xây dựng chuyên đề học tập giúp SV nhận thức lí luận về KNDH toán 

một cách sâu sắc, có hệ thống, chuyên đề còn là tài liệu tham khảo giúp thuận 
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tiện cho việc hƣớng dẫn, thiết kế các nhiệm vụ học tập, rèn luyện các KNDH 

toán cho SV. 

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp  

a) Xây dựng chuyên đề rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực 

Việc xây dựng chuyên đề rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH 

ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực là biện pháp bổ sung cho các hoạt 

động thuộc qui trình 4 bƣớc (đặc biệt là bƣớc 1 và bƣớc 2) giúp SV nghiên 

cứu, tìm hiểu sâu sắc các lí thuyết về KNDH. Sau đó hƣớng dẫn SV vận dụng 

những lí luận này vào thiết kế bài học, thực hành giảng dạy môn Toán ở tiểu 

học. Chuyên đề đƣợc thực hiện trong học phần PPDH toán ở tiểu học, nhƣng 

chủ yếu giảng viên hƣớng dẫn SV cách tự nghiên cứu, học tập và chia sẻ giữa 

các nhóm SV với nhau, giữa SV với giảng viên. Thời gian dành cho SV học 

tập, nghiên cứu chuyên đề là 2 tín chỉ. Nội dung chính của chuyên đề chúng 

tôi xây dựng nhƣ sau:       

1. Mục tiêu 

- Trang bị cho SV cơ sở lí luận về KNDH trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học.  

- Tạo ra môi trƣờng học tập tăng cƣờng ý thức và thái độ tích cực của 

SV với các chiến lƣợc dạy học hiện đại trong đó có dạy học theo tiếp cận 

năng lực để rèn luyện KNDH toán.  

- Tìm hiểu chƣơng trình đổi mới giáo dục phổ thông môn Toán ở tiểu 

học: định hƣớng xây dựng nội dung; định hƣớng phƣơng pháp giáo dục và 

đánh giá kết quả giáo dục; phát triển chƣơng trình;… từ đó SV vận dụng các 

lí luận dạy học vào thiết kế bài học, thực hành giảng dạy môn Toán ở tiểu học 

theo tinh thần đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 
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2. Nội dung chuyên đề 

 2.1. Dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

2.1.1. Khái niệm năng lực và dạy học theo tiếp cận năng lực 

 2.1.2. Nguyên tắc của dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

 2.1.3. Một số phƣơng pháp dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

2.2. Đặc trƣng của dạy học môn Toán ở tiểu học 

 2.2.1. Chƣơng trình môn Toán ở tiểu học 

 2.2.2. Đặc điểm dạy học môn Toán ở tiểu học 

2.2.3. Một số yêu cầu của dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận 

năng lực 

 2.3. Kĩ năng dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

 2.3.1. Bản chất của kĩ năng dạy học 

 2.3.2. Phân loại kĩ năng dạy học 

 2.3.3. Những kĩ năng dạy học cơ bản 

 2.3.4. Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng dạy học 

2.4. Rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

2.4.1. Nguyên tắc rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng 

lực 

2.4.2. Quy trình rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

3. Phƣơng pháp tiến hành học tập chuyên đề 

3.1. Nghiên cứu tài liệu chuyên đề 

- Đọc hiểu và tóm tắt nội dung học tập chuyên đề: SV đọc hiểu tài liệu 

và tóm tắt lại nội dung của chuyên đề theo ý hiểu của mình, phải nắm bắt 

đƣợc bản chất cốt lõi của mỗi vấn đề và vận dụng nó để làm sáng tỏ, soi chiếu 

từng nội dung cụ thể trong môn Toán ở tiểu học.  

- Thảo luận, nghiên cứu, chia sẻ theo nhóm: SV làm báo cáo tổng quan 

có những phân tích, nhận xét, so sánh để làm sáng tỏ từng vấn đề có trong 

chuyên đề và đƣợc trình bày báo cáo trong các buổi seminar khoa học.  
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3.2. Thiết kế nhiệm vụ nghiên cứu cho SV theo chủ đề  

Giảng viên dạy học bộ môn cho SV tiến hành nghiên cứu chuyên đề 

theo nhóm nhỏ, nhiệm vụ của mỗi nhóm là những chủ đề, những tiểu luận 

khoa học có ứng dụng lí luận KNDH hay các chiến lƣợc dạy học hiện đại làm 

sáng tỏ các mạch kiến thức trong chƣơng trình môn Toán tiểu học, giúp SV 

tiếp cận với đổi mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học. Đây là hoạt 

động đòi hỏi SV phải nghiên cứu nghiêm túc, phải biết tìm kiếm tài liệu tham 

khảo liên quan đến nhiệm vụ của mình, phải có những tìm hiểu từ thực tế dạy 

học nội dung đó ở trƣờng tiểu học thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập 

đƣợc giao.       

Một số chủ đề, tiểu luận khoa học nghiên cứu nhƣ: 

-  Dạy học số và phép tính cho học sinh lớp 3 theo tiếp cận năng lực. 

- Thiết kế bài học toán 3 theo tiếp cận năng lực học sinh. 

- Những xu thế hiện đại trong dạy học môn Toán ở tiểu học. 

- Bản chất của dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 

- Cấu trúc bài học đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình giáo dục tiểu 

học hiện nay. 

b) Hƣớng dẫn SV nghiên cứu mẫu thiết kế bài học toán theo tiếp 

cận năng lực 

Những hoạt động này giúp SV rèn luyện những KNDH toán dùng cho 

thiết kế bài học đƣợc tiến hành trong học phần rèn luyện NVSP thƣờng xuyên 

(Nội dung PPDH toán). Giảng viên hƣớng dẫn SV tìm kiếm, sƣu tầm các mẫu 

thiết kế bài học toán theo tiếp cận năng lực ở các nguồn học liệu khác nhau, 

giúp SV lựa chọn ý tƣởng thiết kế của mình qua tài liệu tham khảo, phân tích 

và hệ thống hóa các tài liệu theo chủ đề, vấn đề hoặc theo các mạch kiến thức. 

Để lựa chọn, kết hợp các cách thiết kế khác nhau vào thiết kế các bài học môn 

Toán ở tiểu học. 
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Việc lựa chọn tài liệu tham khảo xuất phát từ quan niệm, từ nhận thức 

lí luận của SV, các em nghiên cứu những tài liệu thiết kế thông qua những đặc 

trƣng, nguyên tắc, quan điểm của dạy học theo tiếp cận năng lực. Đó thực 

chất là quá trình đánh giá, rà soát, lựa chọn từng bài thiết kế, căn cứ vào 

những tiêu chí của bài học theo tiếp cận năng lực để phân tích, nhận xét, so 

sánh và đƣa ra quan điểm thiết kế của cá nhân mình.  

Sau đó giảng viên cho SV tiến hành thảo luận nhóm để các em có nhiều 

cơ hội chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong học tập, khuyến khích SV trao đổi, 

tranh luận, thúc đẩy tinh thần hợp tác, làm việc nhóm giúp thay đổi các giá trị 

ở ngƣời học, là động lực tích cực để phát triển KNDH toán của SV. Kết quả 

cuối cùng của mỗi nhóm là đƣa ra mẫu thiết kế bài học toán chung cho cả 

nhóm và tiến hành thiết kế các bài học theo mẫu chung đó.  

Quá trình nghiên cứu các bài học thiết kế ngoài tác động tích cực đến 

nhận thức lí luận của SV còn giúp SV lựa chọn cách thiết kế phù hợp nhất, 

đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của dạy học theo tiếp cận năng lực. Giúp SV 

điều chỉnh, thử nghiệm trên đối tƣợng HS giả định để hoàn thiện bài thiết kế, 

đƣa ra những phƣơng án điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Những thiết kế này 

đƣợc xem là hình mẫu giúp SV thực hành thiết kế bài học trong suốt quá trình 

rèn luyện KNDH toán.  

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để đảm bảo biện pháp đƣợc thực hiện có hiệu quả cần một số điều kiện 

cần thiết sau: 

- Giảng viên nhận thức đầy đủ, hiểu biết sâu sắc về lí luận KNDH toán, 

về bản chất của dạy học theo tiếp cận năng lực. Tổ chức rèn luyện KNDH 

toán cho SV theo nhiều phƣơng thức khác nhau với tinh thần, trách nhiệm 

cao. Xây dựng môi trƣờng học tập hợp tác, giàu trải nghiệm. 
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-  SV có những kĩ năng học tập cơ bản để nghiên cứu các học liệu, hoàn 

thành nhiệm vụ học tập đƣợc thiết kế trong chuyên đề. 

-  Điều kiện cơ sở, vật chất đảm bảo cho SV có thể học tập, nghiên cứu 

nhƣ: phòng học chức năng, kho học liệu tham khảo đầy đủ cả về số lƣợng và 

chất lƣợng,…   

3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực  

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp 

Rèn luyện cho SV một số KNDH toán cụ thể, rèn luyện những KN mà 

SV còn gặp nhiều khó khăn khi thực hành giảng dạy, tạo cơ hội và môi 

trƣờng thuận lợi để SV thực hành các KNDH toán, bƣớc đầu vận dụng vào 

một số nội dung dạy học cụ thể, các mạch kiến thức trong chƣơng trình môn 

Toán ở tiểu học. 

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp  

a) Kĩ thuật tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV 

* Kĩ thuật hƣớng dẫn nghiên cứu lí luận dạy học 

Việc nghiên cứu, học tập lí luận KNDH toán đƣợc giảng viên hƣớng 

dẫn cho SV tiến hành theo các hƣớng sau: 

- Nghiên cứu các KNDH thành phần theo mẫu 

Bước 1: Xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hành KN 

Giảng viên cho SV thấy sự cần thiết và vai trò của những KN này mang 

lại, tầm ảnh hƣởng của nó với KN nghề nghiệp của SV sau này, đó cũng là 

động lực thúc đẩy SV tích cực hơn trong việc rèn luyện các KNDH.  

Bước 2: Giới thiệu mẫu KN 

Trong bƣớc này giảng viên có thể giới thiệu mẫu KNDH cho SV bằng 

nhiều cách nhƣ: Qua trình diễn trực tiếp của mình; Qua nghiên cứu tình 

huống; Qua ví dụ cụ thể;… để SV bƣớc đầu nhận thấy tác dụng của KN đó.   
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Bước 3: Nghiên cứu lí luận về KN 

SV nghiên cứu tài liệu và qua ví dụ mẫu khái quát những lí luận chung 

về KN này, SV trả lời đƣợc các câu hỏi: Xác định KN này ta phải làm gì 

(cách xác định); KN này đƣợc sử dụng khi nào và ở đâu trong khi giảng dạy. 

- Nghiên cứu các KNDH thành phần với nguồn học liệu khác nhau   

  Bước 1: Định hướng, giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu   

 Nhiệm vụ này đƣợc vạch sẵn theo kế hoạch dạy học của giảng viên từ 

trƣớc và SV phải hoàn thành nhiệm vụ này tƣơng ứng với khoảng thời gian đã 

định. Giảng viên hƣớng dẫn SV nghiên cứu nhiệm vụ từ các nguồn học liệu 

nhƣ: Thƣ viện trƣờng; Tài liệu tham khảo; Kho dữ liệu đƣợc xây dựng; … 

Bước 2: Ghi lại kết quả nghiên cứu 

Sau quá trình nghiên cứu trên các học liệu theo nhiệm vụ đƣợc giao, 

SV ghi lại kết quả nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu phải trả lời đƣợc 

các câu hỏi: SV phải làm gì để có đƣợc KN đó; KN này đƣợc sử dụng khi nào 

và ở đâu trong khi tác nghiệp. 

Bước 3: Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Bƣớc này tiến hành cho SV bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình, đƣợc 

tiến hành theo nhóm hoặc cả lớp dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. Từ những 

ý kiến đóng góp, điều chỉnh và thống nhất rút ra kết quả nghiên cứu. 

* Kĩ thuật hƣớng dẫn thực hành KNDH toán  

Sau khi tổ chức học tập lí luận về các KNDH thành phần, giảng viên 

hƣớng dẫn SV rèn luyện các KN đó theo các phƣơng thức nhƣ sau: 

- Rèn luyện KNDH toán theo các nhóm nhỏ 

  Bước 1: Tìm hiểu đặc điểm của SV để phân chia nhóm 

 Giảng viên tìm hiểu năng lực nhận thức nền tảng, phong cách học tập 

của từng SV để xác lập, phân chia nhóm sao cho đồng đều nhau. Số lƣợng SV 

trong nhóm khoảng từ 6 – 8 SV là phù hợp, phân chia vai trò của các thành 
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viên trong nhóm phù hợp với sở thích cũng nhƣ năng lực của từng SV nhƣ 

nhóm trƣởng, thƣ kí,… để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ rèn 

luyện của mỗi thành viên trong nhóm. 

Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm  

Nhiệm vụ này đƣợc giảng viên lên kế hoạch sau mỗi chủ đề dạy học để 

SV nghiên cứu, vận dụng các KNDH cho từng chủ đề triển khai trong chƣơng 

trình môn Toán ở tiểu học, SV nghiên cứu và thiết kế bài học theo nội dung 

nhiệm vụ của nhóm mình, hoàn thành công việc này tƣơng ứng với khoảng 

thời gian đã định.  

Bước 3: Hoàn thành và báo cáo kết quả nghiên cứu 

Sau quá trình nghiên cứu của mình, SV hoàn thành sản phẩm nghiên 

cứu dƣới dạng thiết kế bài học toán. Các thành viên trong nhóm chia sẻ, thảo 

luận, góp ý, chỉnh sửa sản phẩm của nhóm mình, sau đó tiến hành thực hành 

các sản phẩm đó trƣớc nhóm để rèn luyện và điều chỉnh các KN tác nghiệp 

trực tiếp của mỗi SV. 

- Rèn luyện KNDH toán bằng phƣơng tiện công nghệ  

Bước 1: Thực hiện thiết kế bài học toán theo chủ đề 

          Việc thiết kế bài học theo chủ đề đƣợc SV thực hiện thƣờng xuyên và là 

sản phẩm bắt buộc phải hoàn thành sau mỗi chủ đề học tập, SV lựa chọn, thiết 

kế bài học theo chủ đề trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học, giúp họ hiểu 

sâu sắc những nội dung, cách triển khai giảng dạy chủ đề này trong thực tiễn.  

Bước 2: Tổ chức cho SV ghi hình bằng phương tiện công nghệ trong 

việc rèn luyện KNDH 

Hƣớng dẫn SV sử dụng phƣơng tiện công nghệ nhƣ điện thoại thông 

minh, máy quay video mini để tự ghi hình, quay video khi tiến hành rèn luyện 

giảng dạy. Các em đƣợc hƣớng dẫn từ việc điều chỉnh hiệu ứng âm thanh, 

màu sắc, khoảng cách đặt phƣơng tiện công nghệ nhƣ thế nào cho phù hợp 

với lớp học,… 
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Bước 3: Chia sẻ sản phẩm 

Chia sẻ sản phẩm thực hành giảng dạy theo nhóm hoặc theo lớp, giúp 

SV xem lại và tự phản hồi, tự điều chỉnh các hoạt động giảng dạy. Từ giọng 

nói; ngữ điệu; cách trình bày bảng; tƣ thế tác phong khi giảng dạy;…  Ngoài 

ra các bạn SV trong nhóm cũng đƣợc học tập, góp ý, sửa chữa cho nhau qua 

các sản phẩm này, tạo nên một lớp học cộng đồng biết giúp đỡ, học tập lẫn 

nhau, cùng nhau tiến bộ.   

 * Kĩ thuật thiết lập môi trƣờng khuyến khích học tập, rèn luyện KNDH 

cho SV 

 Môi trƣờng học tập luôn coi trọng tính hợp tác để cùng nhau hoàn 

thành nhiệm vụ, qua đó SV học hỏi lẫn nhau, tạo ra nhiều cơ hội để SV đƣợc 

trải nghiệm, vận dụng những lí luận dạy học vào thực hành, giảng dạy môn 

Toán ở tiểu học.  

 - Xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện  

 Bước 1: Khích lệ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập 

 Tạo ra không khí học tập cởi mở, luôn lắng nghe và sẵn sàng thay đổi, 

có tinh thần xây dựng cao, tạo ra sự bình đẳng giữa các SV trong lớp. Giảng 

viên nên tạo ra sự thay đổi về vai trò của mình lúc là ngƣời điều khiển, lúc là 

ngƣời hợp tác, lúc là ngƣời động viên,… Xây dựng môi trƣờng học tập hài 

hòa, vui vẻ, thoải mái tạo nên hứng thú thúc đẩy động cơ học tập của SV. 

 Bước 2: Xây dựng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các SV trong nhóm  

 Trƣớc hết mỗi SV tự thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ học tập 

của mình một cách tích cực, có trách nhiệm để tạo ra sản phẩm nghiên cứu 

của riêng cá nhân mình. Các thành viên trong nhóm hoặc trong lớp có trách 

nhiệm giúp đỡ, động viên, nhắc nhở để cùng nhau hoàn thành tiến độ học tập. 

Sau đó chia sẻ các sản phẩm của mình để các bạn trong nhóm góp ý, điều 
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chỉnh, sửa chữa cùng nhau hoàn thiện sản phẩm tạo dựng nên môi trƣờng học 

tập cùng tiến bộ, cùng phát triển.   

 - Xây dựng môi trƣờng rèn luyện KNDH với sự hỗ trợ đầy đủ của 

thiết bị dạy học 

 Bước 1: Hướng dẫn SV sử dụng thiết bị dạy học  

 Trang bị cho SV phòng học chuyên dụng, đa năng hỗ trợ các nguồn 

học liệu để tra cứu thông tin, hƣớng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học nhƣ máy 

chiếu, bảng thông minh,… hƣớng dẫn sử dụng các phần mềm hiện đại để thiết 

kế bài học, tổ chức các hoạt động học tập phát huy tính tích cực, tìm tòi, khám 

phá cho HS. 

 Bước 2: Sử dụng thiết bị dạy học để rèn luyện KNDH toán  

 Tổ chức cho SV lần lƣợt thực hành giảng dạy, rèn luyện KNDH toán 

theo nhóm trên phòng học chuyên biệt có đầy đủ thiết bị dạy học, các bạn 

trong nhóm đóng vai là những HS tiểu học (lớp học ảo) tham gia đầy đủ vào 

tiến trình dạy học. Sau mỗi buổi thực hành các nhóm đều thảo luận và rút 

kinh nghiệm cho nhau, bƣớc đầu hình thành phong cách giảng dạy cho SV.  

* Kĩ thuật hƣớng dẫn SV đánh giá và hiệu chỉnh       

 Nội dung quan trọng ở bƣớc này là đƣa ra tiêu chí đánh giá để biết 

đƣợc mức độ đạt đƣợc và biểu hiện của từng KN qua thực hành của SV, giúp 

SV tự đánh giá và SV đánh giá lẫn nhau để điều chỉnh các hoạt động giảng 

dạy, nâng cao năng lực nghề nghiệp. 

-  Thiết kế phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy 

Bước 1: Tổ chức cho SV thiết kế phiếu đánh giá 

 Dựa vào các giai đoạn của tiến trình giảng dạy SV nghiên cứu, đƣa ra 

các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các KNDH toán, giảng viên cùng SV thảo 

luận, thống nhất, chuẩn hóa các tiêu chí này, giúp cho hoạt động đánh giá 

chung cho cả lớp đƣợc thống nhất. 
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 Bước 2: Xây dựng phiếu đánh giá 

 Qua hình thức thảo luận nhóm cho SV thực hiện nhiệm vụ xác định 

biểu hiện và mức độ thực hiện của các KN để đánh giá hoạt động thực hành, 

rèn luyện KNDH của ngƣời dạy dựa trên các tiêu chí đã đƣa ra ở bƣớc 1. Sau 

đó cả lớp cùng thảo luận với sự hƣớng dẫn của giảng viên để đi đến thống 

nhất chung, đây cũng chính là căn cứ đánh giá cho SV trong suốt quá trình 

đào tạo tại trƣờng đại học. 

 Bước 3: Tổ chức đánh giá  

 Tổ chức cho SV dự giờ thực hành giảng dạy hoặc xem lại video giảng 

dạy của các bạn trong nhóm, tiến hành tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau theo 

phiếu đánh giá. Thu thập, tổng hợp kết quả đánh giá làm cơ sở để mỗi SV tự 

điều chỉnh các hoạt động giảng dạy của mình nhằm hoàn thiện và nâng cao 

KN nghề nghiệp cho họ. 

Bảng 3.1. Đánh giá mức độ thuần thục KNDH của SV ngành GDTH 

Tiêu chí đánh 

giá 

Biểu hiện các mức độ 

Mức 1 

(Mức độ thấp) 

Mức 2 

(Đạt yêu cầu) 

Mức 3 

(Mức độ cao) 

Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc KN 

- Số lƣợng thao 

tác cần thiết 

trong KN thực 

hiện chƣa đầy 

đủ, việc tổ chức 

các thao tác 

chƣa hợp lí. 

- Số lƣợng thao tác 

cần thiết mà cá 

nhân thực hiện đầy 

đủ, tính tối giản của 

việc tổ chức các 

thao tác chƣa cao. 

- Còn nhiều thao 

tác thừa song 

không ảnh hƣởng 

đến nội dung KN. 

- Số lƣợng thao tác 

cần thiết mà cá 

nhân thực hiện đầy 

đủ, tính tối giản 

của việc tổ chức 

các thao tác cao, 

thao tác thừa rất ít. 
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Tính hợp lí và 

lôgic của KN 

- Trình tự sắp 

xếp các thao tác 

trong KN còn 

lúng túng, lộn 

xộn; sự phân bố 

thời gian và 

nhịp độ thực 

hiện chƣa phù 

hợp. 

- Trình tự sắp xếp 

các thao tác có hợp 

lý nhƣng tính phù 

hợp với nội dung 

chƣa cao; Đã có sự 

phân bố thời gian 

và nhịp độ thực 

hiện thao 

tác, nhƣng chƣa ổn 

định trong suốt 

hành động. 

- Trình tự sắp xếp 

các thao tác hợp lý 

phù hợp cao với 

nhiệm vụ cụ thể 

lúc đó; Sự phân bố 

thời gian và nhịp 

độ thực hiện thao 

tác hợp lý, ổn định 

trong từng thao tác 

và suốt hành động. 

Tính thuần thục 

của KN 

- Tần số các 

hành vi sai hoặc 

không đúng với 

chuẩn nhiều; 

- Tỷ lệ lặp thừa 

các thao tác còn 

nhiều; 

- Các thao tác 

đúng mẫu tỉ lệ 

thấp. 

- Tần số thao tác 

sai, không đúng với 

chuẩn không nhiều; 

Mức độ hoàn thiện 

các thao tác theo 

mẫu chiếm trên 2/3 

số lƣợng thao tác 

cần thiết. 

- Tần số thao tác 

sai, không đúng 

với chuẩn ít; Mức 

độ hoàn thiện các 

thao tác theo mẫu 

chiếm gần nhƣ 

hoàn toàn. 

Tính linh hoạt 

của KN 

- Sự biến đổi 

các thao tác 

trong các tình 

huống khác 

nhau chậm, 

thiếu sự nhạy 

- Các thao tác đã có 

thể biến đổi trình tự 

và nội dung theo 

nhiều phƣơng án 

nhƣng thỉnh thoảng 

vẫn vấp váp trong 

- Tổ chức các thao 

tác có thể biến đổi 

trình tự và nội 

dung theo nhiều 

phƣơng án khác 

nhau; 
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bén trong biến 

đổi trật tự các 

thao tác; 

- Gặp nhiều sự 

va vấp trong 

thực hiện các 

thao tác. 

một số thao tác. - Có sự biến đổi 

linh hoạt nhanh các 

thao tác trong các 

tình huống khác 

nhau; 

- Rất lƣu loát trong 

từng thao tác và cả 

hành động. 

Tính hiệu quả 

của KN 

- Hiệu quả KN 

chƣa đạt yêu 

cầu; 

- Kết quả sản 

phẩm thấp hơn 

so với mục tiêu 

ban đầu. 

- Số lƣợng và chất 

lƣợng sản phẩm đạt 

yêu cầu; 

- Kết quả đạt đƣợc 

đáp ứng mục tiêu 

hành động. 

- Số lƣợng và chất 

lƣợng sản phẩm 

đạt mức độ tốt; 

- Kết quả đạt đƣợc 

đáp ứng mục tiêu 

hành động. 

 

b) Rèn luyện KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học 

Bƣớc 1: Học tập lí luận về KN  

* Xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hành KN    

 Giảng viên nhấn mạnh vai trò của hệ thống câu hỏi trong dạy học môn 

Toán để SV thấy đƣợc tầm quan trọng phải rèn luyện KN này: 

 + Hệ thống câu hỏi trong DH môn Toán của GV nhằm định hƣớng, dẫn 

dắt cho HS từng bƣớc phát hiện ra bản chất của sự vật, quy luật của hiện 

tƣợng, kích thích tính tích cực tìm tòi, hiểu biết của HS; 

 + Hệ thống câu hỏi của GV trong DH môn Toán giúp kết nối giữa 

những kiến thức HS đã có với những kiến thức mới các em cần đƣợc trang bị, 
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giúp HS phát triển năng lực tƣ duy nhƣ: so sánh, phân tích, tổng hợp, tƣơng 

tự, khát quát hóa,… tạo cho các em sự say mê, hứng thú trong học tập và khát 

khao chiến lĩnh kiến thức. 

* Giới thiệu mẫu KN 

Ví dụ 1: Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học quy tắc „„Phép cộng phân 

số cùng mẫu số‟‟ (SGK - Toán 4). 

Giới thiệu bài toán mở đầu: Hƣớng dẫn HS tìm hiểu bài toán, vẽ hình 

và tóm tắt bài toán. 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 1:  Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu tìm cái gì? 

Câu hỏi 2: Muốn tính bạn Nam tô màu đƣợc bao nhiêu phần băng giấy 

sau hai lần ta làm phép tính nào? 

Câu hỏi 3: Bằng phƣơng tiện trực quan em hãy cho cô biết phân số chỉ 

số phần băng giấy bạn Nam tô màu sau hai lần? 

Câu hỏi 4: Hãy so sánh tử số và mẫu số của phân số kết quả với tử số 

và mẫu của hai phân số đã cho? 

Câu hỏi 5: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào? 

Ví dụ 2: Xây dựng hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn học sinh giải bài toán 

sau: 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 70m và chiều dài hơn chiều 

rộng 5m. Biết rằng, trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 1m
2
 thu hoạch đƣợc 

0,5kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch đƣợc bao nhiêu thóc? 

2

8
 

3

8
 

? 
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Hệ thống câu hỏi chỉ dẫn để định hướng tìm lời giải của bài toán: 

 Câu hỏi 1: Để tính đƣợc sản lƣợng lúa thu hoạch trên toàn thửa ruộng 

hình chữ nhật biết 1m
2
 thu hoạch đƣợc 0,5kg thóc ta tính đại lƣợng nào? 

Câu hỏi 2: Để tính đƣợc diện tích của thửa ruộng ta cần tính đại lƣợng 

nào? 

Câu hỏi 3: Ta có thể tính đƣợc các kích thƣớc thửa ruộng dựa vào chu 

vi và hiệu hai kích thƣớc của nó không? 

  

 Ví dụ 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học khái niệm hình bình hành 

(SGK - Toán 4).          

                                           A                                     B 

 

 

 

                              D                                        C 

 Cho HS quan sát mô hình, kiểm tra tính song song của các cặp cạnh 

đối, đo độ dài các cạnh đối. 

 Câu hỏi 1: Dùng eke, em hãy kiểm tra xem các cặp cạnh đối của hình 

trên có quan hệ gì với nhau?   

 Câu hỏi 2: Em hãy so sánh chiều dài các cặp cạnh đối của hình trên? 

 Câu hỏi 3: Em có nhận xét gì về đặc điểm các cặp cạnh đối của hình 

trên? 

  Câu hỏi 4: Em hãy cho biết hình bình hành ABCD có những đặc điểm 

gì? 

* Nghiên cứu lí luận về KN 

Giảng viên hƣớng dẫn SV nghiên cứu tập trung làm rõ các vấn đề sau: 
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- Để xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán đạt hiệu quả 

cao ngƣời GV đảm bảo những yêu cầu nào? 

- Đề xuất quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán. 

- Khi xây dựng hệ thống câu hỏi GV cần lƣu ý những gì? 

Nội dung lí luận KN thiết kế hệ thống câu hỏi cần đạt: 

i) Để xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán đạt hiệu quả 

cao ngƣời GV đảm bảo: GV nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm trong bài 

dạy; Xác định đƣợc mục tiêu cốt lõi của bài dạy; Xác định đƣợc năng lực toán 

học hình thành cho HS qua bài dạy; Đánh giá mức độ nhận thức của HS. 

ii) Quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu 

học nhƣ sau: 

Bước 1: Nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu tham khảo để xác định những 

kiến thức trọng tâm của bài dạy; những năng lực cốt lõi cần hình thành và 

phát triển cho HS. 

Bước 2: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, KN và yêu cầu về thái độ trong 

chƣơng trình xác định mục tiêu bài học. Sau đó phân chia thành từng đơn vị 

kiến thức phù hợp với mục tiêu đó.   

Bước 3: Xác định những kiến thức, KN mà HS đã có liên qua đến kiến 

thức, KN của bài dạy cần hình thành cho HS. Dự kiến những khó khăn, sai 

lầm, những tình huống có thể nảy sinh và phƣơng án giải quyết.   

Bước 4: Xây dựng hệ thống câu hỏi tƣơng ứng với các hoạt động DH 

(chú ý đến những câu hỏi gắn nội dung toán học với thực tiễn, những câu hỏi 

liên môn, những câu hỏi tích hợp). 

iii) Những lƣu ý khi xây dựng hệ thống câu hỏi 

+ Câu hỏi phải ngắn gọn, rõng ràng, hạn chế những câu hỏi trả lời đúng 

hoặc không. 
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+ Câu hỏi phải phù hợp với trình độ nhận thức của HS để HS phát hiện 

ra vấn đề, hệ thống câu hỏi có những câu hỏi phụ giúp phân loại trình độ HS. 

+ Câu hỏi phải nêu rõ một thao tác tƣ duy, một hoạt động trí tuệ cần HS 

thực hiện. 

+ Tôn trọng thời gian suy nghĩ và cân nhắc của HS để đủ tạo ra ấn 

tƣợng, thiện cảm và độ chín chắn của tƣ duy trong câu trả lời.  

+ Với mỗi câu hỏi GV nên dự kiến câu trả lời, dự kiến các cách trả lời 

khác nhau của HS và xác định xem câu hỏi có thực sự cần thiết không.    

 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều 

phƣơng thức khác nhau 

* Giảng viên phân chia lớp thành các nhóm nhỏ 

 Giảng viên căn cứ trên số lƣợng SV thực tế của lớp mình giảng dạy để 

phân chia thành các nhóm nhỏ (từ 6 – 8 SV), giảng viên cần chú ý đến năng 

lực nền tảng của SV để việc phân chia các nhóm đƣợc đồng đều.  

* Giao nhiệm vụ cho từng nhóm  

 Giảng viên đƣa ra các nhiệm vụ, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ và 

có sản phẩm sau thời gian học tập.   

-  Tìm hiểu về dạy học khái niệm, thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy 

học khái niệm toán học ở tiểu học. 

-  Tìm hiểu về dạy học quy tắc, tính chất toán học; thiết kế hệ thống câu 

hỏi dạy học quy tắc, tính chất toán học ở tiểu học. 

-  Tìm hiểu về dạy học giải bài tập toán học; thiết kế hệ thống câu hỏi 

dạy học giải bài tập toán học ở tiểu học. 

* Hoàn thành và báo cáo kết quả nghiên cứu 

 Kết quả nghiên cứu tập trung làm rõ những nội dung sau: 

 i) Dạy học khái niệm, hệ thống câu hỏi dạy học khái niệm toán học ở 

tiểu học: 
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       - Khái niệm là gì? 

      - Những yêu cầu khi dạy học khái niệm? 

 - Có thể hình thành khái niệm đó bằng con đƣờng nào?  

 - Lấy ví dụ xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học mô tả khái niệm. 

ii) Dạy học quy tắc, tính chất toán học; hệ thống câu hỏi dạy học quy 

tắc, tính chất toán học ở tiểu học:  

       - Những yêu cầu khi dạy học quy tắc toán học? 

 - Có thể hình thành quy tắc đó bằng con đƣờng nào?  

 - Lấy ví dụ xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học quy tắc toán học. 

 iii) Dạy học giải bài tập toán học, hệ thống câu hỏi dạy học giải bài tập 

toán học ở tiểu học: 

     - Những yêu cầu khi dạy giải bài tập toán học? 

 - Quy trình hƣớng dẫn HS giải một bài toán?  

 - Lấy ví dụ xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học giải bài tập toán học. 

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH 

toán 

 SV thực hành giảng dạy sau khi đã lựa chọn và thiết kế bài học trƣớc 

nhóm học tập, nhóm SV vừa có vai trò là HS tiểu học vừa có vai trò là ngƣời 

dự giờ, bƣớc này yêu cầu SV tập trung vào KN thiết kế hệ thống câu hỏi để 

hình thành kiến thức cho HS. Khuyến khích SV khi sử dụng hệ thống câu hỏi 

nên kết hợp với các phƣơng tiện thiết bị dạy học để tăng cƣờng trực quan, 

kích thích tính tò mò, tìm tòi, khám phá tri thức của HS. 

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Dựa trên tiêu chí đánh giá KN, qua dự giờ SV thực hành giảng dạy, các 

bạn trong nhóm tiến hành đánh giá giờ dạy qua phiếu (Bảng 3.2). Kết quả 

đánh giá đó là cơ sở để mỗi SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm giúp hoạt động 

rèn luyện KNDH đạt hiệu quả hơn. 



118 

 

 

Bảng 3.2. Đánh giá mức độ thuần thục KN thiết kế hệ thống câu hỏi 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học của SV ngành GDTH 

Tiêu chí đánh 

giá 

Biểu hiện các mức độ 

Mức 1 

(Mức độ thấp) 

Mức 2 

(Đạt yêu cầu) 

Mức 3 

(Mức độ cao) 

Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc KN 

- Số lƣợng câu 

hỏi cần thiết chƣa 

đầy đủ, có nhiều 

câu hỏi thừa 

không gắn kết với 

mục đích của bài 

dạy. 

- Số lƣợng câu 

hỏi cần thiết đầy 

đủ, còn có những 

câu hỏi thừa song 

không ảnh hƣởng 

đến nội dung học 

tập, tính tối giản 

của hệ thống câu 

hỏi chƣa cao. 

- Số lƣợng câu 

hỏi cần thiết mà 

cá nhân thực hiện 

đầy đủ, tính tối 

giản của hệ thống 

câu hỏi cao, câu 

hỏi thừa rất ít. 

Tính hợp lí và 

lôgic của KN 

- Trình tự sắp xếp 

các câu hỏi chƣa 

hợp lí, còn lúng 

túng, lộn xộn; sự 

phân bố thời gian 

và nhịp độ thực 

hiện từng câu hỏi 

chƣa phù hợp. 

- Trình tự sắp xếp 

các câu hỏi hợp lí 

song tính phù hợp 

với nội dung chƣa 

cao; Đã có sự 

phân bố thời gian 

và nhịp độ thực 

hiện từng câu hỏi, 

nhƣng chƣa ổn 

định trong suốt 

quá trình dạy học. 

- Trình tự sắp xếp 

các câu hỏi hợp 

lí, phù hợp với 

nội dung học tập; 

Sự phân bố thời 

gian và nhịp độ 

thực hiện từng 

câu hỏi hợp lý, ổn 

định trong suốt 

quá trình dạy học. 

Tính thuần thục 

của KN 

- Có nhiều câu 

hỏi sai hoặc 

- Các câu hỏi sai 

hoặc không phù 

- Các câu hỏi sai 

hoặc không phù 
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không phù hợp 

với nội dung bài 

dạy; Diễn đạt còn 

lặp lại nhiều các 

câu hỏi; Các câu 

hỏi phù hợp với 

nội dung bài dạy 

rất ít. 

hợp với nội dung 

bài dạy không 

nhiều; Các câu 

hỏi phù hợp với 

nội dung bài dạy 

chiếm trên 2/3 số 

lƣợng câu hỏi cần 

thiết. 

hợp với nội dung 

bài dạy rất ít; Các 

câu hỏi phù hợp 

với nội dung bài 

dạy chiếm gần 

nhƣ hoàn toàn. 

 

 

Tính linh hoạt 

của KN 

- Sự biến đổi các 

câu hỏi phù hợp 

trong các tình 

huống thực tế 

chậm, thiếu sự 

nhạy bén trong 

biến đổi trật tự 

các câu hỏi; Diễn 

đạt các câu hỏi 

trong tiến trình 

dạy học gặp nhiều 

va vấp. 

- Biến đổi trình tự 

và nội dung các 

câu hỏi phù hợp 

với tình huống 

thực tế nhƣng 

thỉnh thoảng diễn 

đạt một số câu 

hỏi trong tiến 

trình dạy học vẫn 

vấp váp. 

- Biến đổi trình tự 

và nội dung các 

câu hỏi phù hợp 

với tình huống 

thực tế, ứng biến 

linh hoạt và có 

nhiều phƣơng án 

điều chỉnh khác 

nhau; Diễn đạt rất 

lƣu loát trong 

từng câu hỏi và cả 

tiến trình dạy học. 

Tính hiệu quả của 

KN 

- Hiệu quả của hệ 

thống câu hỏi 

chƣa đạt yêu cầu 

thể hiện chƣa 

kích lệ, tìm tòi, 

khám phá tri thức 

cho HS; Các câu 

- Hệ thống câu 

hỏi tăng cƣờng 

kích lệ, tìm tòi, 

khám phá tri thức 

cho HS; Các câu 

hỏi mang tính sƣ 

phạm cao; Đạt 

- Hệ thống câu 

hỏi tăng cƣờng 

kích lệ, tìm tòi, 

khám phá tri thức 

cho HS; Các câu 

hỏi mang tính sƣ 

phạm cao; Hệ 
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hỏi không mang 

tính sƣ phạm cao; 

Không đạt mục 

tiêu dạy học đã 

xác định. 

mục tiêu dạy học 

đã xác định. 

thống câu hỏi 

đƣợc thiết kế có 

sự phân bậc hoạt 

động, có nội dung 

vận dụng vào 

thực tiễn; Đạt 

mục tiêu dạy học 

đã xác định. 

 

c) Rèn luyện KN sử dụng và khai thác CNTT trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học 

 Bƣớc 1: Học tập lí luận về KN  

* Định hướng, giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu   

 SV nghiên cứu chủ đề này làm rõ những nội dung sau: 

-  Ƣu điểm của các phần mềm hỗ trợ dạy học. 

-  Tìm hiểu các phần mềm hỗ trợ DH môn toán ở trƣờng tiểu học nhƣ: 

Mindmap, Violet, Flash player, Microsoft PowerPoint,… 

-  Tìm hiểu cách sử dụng và các thao tác cơ bản của phần mềm. 

-  Tiến hành thiết kế bài học môn Toán ở trƣờng tiểu học. 

* Ghi lại kết quả nghiên cứu 

Ở hoạt động này SV tiến hành nghiên cứu trên các học liệu theo nhiệm 

vụ đƣợc giao, SV ghi lại kết quả nghiên cứu của mình tạo ra sản phẩm học tập 

với khoảng thời gian 2 tuần. 

* Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Ở bƣớc này, SV bảo vệ kết quả nghiên cứu lí luận của mình, đƣợc tiến 

hành theo nhóm hoặc cả lớp dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. Từ những ý 

kiến đóng góp, điều chỉnh và thống nhất rút ra kết luận chung. 
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 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều phƣơng 

thức khác nhau 

* Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học thiết kế bài học toán  

         SV tiến hành thiết kế bài học toán trong đó sử dụng phần mềm hỗ trợ 

dạy học, SV lựa chọn các bài thuộc các mạch kiến thức khác nhau trong 

chƣơng trình môn Toán ở tiểu học để có thể bao quát đƣợc nội dung nào sử 

dụng CNTT mang lại hiệu quả cao. 

* SV tổ chức ghi hình khi rèn luyện KNDH 

Giảng viên yêu cầu SV sử dụng phƣơng tiện nhƣ điện thoại thông 

minh, máy quay video mini để tự ghi hình, quay video khi thực hành giảng 

dạy các bài vừa thiết kế.  

* Chia sẻ sản phẩm 

Chia sẻ sản phẩm theo nhóm hoặc theo lớp, giúp SV xem lại và tự phản 

hồi, các SV trong nhóm đƣợc học tập, giúp đỡ, sửa chữa cho nhau qua sản 

phẩm này, tạo nên một lớp học cộng đồng biết giúp đỡ, học tập lẫn nhau.   

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH 

toán 

 SV thực hành giảng dạy sau khi đã lựa chọn và thiết kế bài học trƣớc 

nhóm học tập, nhóm SV vừa có vai trò là HS tiểu học vừa có vai trò là ngƣời 

dự giờ, bƣớc này yêu cầu SV tập trung vào KN sử dụng và khai thác CNTT 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học. 

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Dựa trên tiêu chí đánh giá KN, qua dự giờ SV thực hành giảng dạy, các 

bạn trong nhóm tiến hành đánh giá giờ dạy qua phiếu (Bảng 3.3). Kết quả 

đánh giá đó là cơ sở để mỗi SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm để hoạt động rèn 

luyện KNDH đạt hiệu quả hơn. 
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Bảng 3.3. Đánh giá mức độ thuần thục KN sử dụng và khai thác CNTT 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học của SV ngành GDTH 

Tiêu chí đánh 

giá 

Biểu hiện các mức độ 

Mức 1 

(Mức độ thấp) 

Mức 2 

(Đạt yêu cầu) 

Mức 3 

(Mức độ cao) 

Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc KN 

- Số lƣợng thao tác 

sử dụng CNTT cần 

thiết chƣa đầy đủ, 

có nhiều hoạt động 

thừa không gắn kết 

với mục đích của 

bài dạy. 

- Số lƣợng thao 

tác sử dụng 

CNTT cần thiết 

đầy đủ, còn có 

những hoạt động 

thừa song không 

ảnh hƣởng đến 

nội dung học tập, 

tính tối giản của 

hệ thống các thao 

tác chƣa cao. 

- Số lƣợng thao 

tác sử dụng 

CNTT cần thiết 

mà cá nhân thực 

hiện đầy đủ, tính 

tối giản của hệ 

thống các thao tác 

cao, hoạt động 

thừa rất ít. 

Tính hợp lí và 

lôgic của KN 

- Trình tự sắp xếp 

các hoạt động sử 

dụng CNTT chƣa 

hợp lí, còn lúng 

túng, lộn xộn; sự 

phân bố thời gian 

và nhịp độ thực 

hiện từng hoạt 

động chƣa phù 

hợp. 

- Trình tự sắp xếp 

các hoạt động sử 

dụng CNTT hợp 

lí song tính phù 

hợp với nội dung 

chƣa cao; Đã có 

sự phân bố thời 

gian và nhịp độ 

thực hiện từng 

hoạt động, nhƣng 

chƣa ổn định 

- Trình tự sắp xếp 

các hoạt động sử 

dụng CNTT hợp 

lí, phù hợp với 

nội dung học tập; 

Sự phân bố thời 

gian và nhịp độ 

thực hiện từng 

hoạt động hợp lý, 

ổn định trong suốt 

quá trình dạy học. 
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trong suốt quá 

trình dạy học. 

Tính thuần thục 

của KN 

- Có nhiều hoạt 

động sử dụng 

CNTT có nội dung 

sai hoặc không phù 

hợp với nội dung 

bài dạy; Còn lặp 

lại nhiều các hoạt 

động; Các hoạt 

động phù hợp với 

nội dung bài dạy 

rất ít. 

- Các hoạt động 

sử dụng CNTT có 

nội dung sai hoặc 

không phù hợp 

với nội dung bài 

dạy không nhiều; 

Các hoạt động 

phù hợp với nội 

dung bài dạy 

chiếm trên 2/3 số 

lƣợng hoạt động 

cần thiết. 

- Các hoạt động 

sử dụng CNTT có 

nội dung sai hoặc 

không phù hợp 

với nội dung bài 

dạy rất ít; Các 

hoạt động phù 

hợp với nội dung 

bài dạy chiếm gần 

nhƣ hoàn toàn. 

 

 

Tính linh hoạt 

của KN 

- Sửa chữa hoặc 

thay đổi các hoạt 

động sử dụng 

CNTT phù hợp 

trong các tình 

huống thực tế 

chậm, thiếu sự 

nhạy bén trong 

biến đổi trật tự các 

hoạt động; Trình 

bày các hoạt động 

trong tiến trình dạy 

học gặp nhiều va 

- Sửa chữa hoặc 

thay đổi các hoạt 

động sử dụng 

CNTT thích ứng 

khá tốt trong tình 

huống thực tế gặp 

phải nhƣng thỉnh 

thoảng vẫn vấp 

váp một số hoạt 

động trong tiến 

trình dạy học.  

- Sửa chữa hoặc 

thay đổi các hoạt 

động sử dụng 

CNTT thích ứng 

tốt trong tình 

huống thực tế, 

ứng biến linh hoạt 

và có nhiều 

phƣơng án điều 

chỉnh khác nhau; 

Sử dụng các thao 

tác rất thuần thục 

trong cả tiến trình 
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vấp. dạy học. 

Tính hiệu quả 

của KN 

- Hiệu quả của các 

hoạt động sử dụng 

CNTT chƣa đạt 

yêu cầu thể hiện 

chƣa phản ánh tính 

trực quan, chƣa có 

tác dụng thiết thực 

đến quá trình hình 

thành kiến thức 

cho HS; Không đạt 

mục tiêu dạy học 

đã xác định. 

- Các hoạt động 

sử dụng CNTT 

thể hiện tính trực 

quan, sinh động, 

có tác dụng thiết 

thực đến quá trình 

hình thành kiến 

thức cho HS; Đạt 

mục tiêu dạy học 

đã xác định. 

- Các hoạt động 

sử dụng CNTT 

thể hiện tính trực 

quan, sinh động, 

có tác dụng thiết 

thực đến quá trình 

hình thành kiến 

thức cho HS; Các 

hoạt động đƣợc 

thiết kế có nội 

dung học tập ứng 

dụng vào thực 

tiễn sâu sắc; Đạt 

mục tiêu dạy học 

đã xác định. 

 

d) Rèn luyện KN thiết kế bài học toán ở tiểu học theo hƣớng phát 

triển năng lực của HS 

Bƣớc 1: Học tập lí luận về KN  

* Xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hành KN    

 Giảng viên nhấn mạnh vai trò của rèn luyện KN thiết kế bài học: 

 - Thiết kế bài học giúp định hƣớng cụ thể cho tiến trình dạy học, giúp 

GV định hƣớng đƣợc HS phải làm gì để tiếp nhận đƣợc tri thức.  

 - Thiết kế bài học giúp GV định hƣớng đƣợc ngƣời dạy phải làm nhƣ 

thế nào để HS thực hiện thành công các hoạt động học tập. 
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* Giới thiệu mẫu KN 

BÀI: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 

I- Mục tiêu 

Sau khi học xong bài này, HS có thể đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

- Thực hiện đúng phép cộng hai phân số có cùng mẫu số bằng cách đặt 

tính và tính nhẩm trong một số tình huống đơn giản. 

- Phát biểu đƣợc quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số. 

- Lấy đƣợc ví dụ về phép cộng hai phân số có cùng mẫu số. 

- Vận dụng đƣợc kiến thức về cộng hai phân số có cùng mẫu số vào giải 

quyết một số bài toán và tình huống thực tiễn đơn giản. 

- HS có cơ hội phát triển năng lực: Năng lực tƣ duy và lập luận toán học, 

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá 

toán học. 

II- Đồ dùng dạy học 

Hình ảnh bánh pizza; Phiếu học tập; Máy tính, máy chiếu. 

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Hoạt động 1: Khởi động 

 GV: Phát cho HS mô hình chiếc bánh pizza (Hình tròn đƣợc chia thành 

8 phần bằng nhau) và thực hiện các yêu cầu sau: 

- Trang trí chiếc bánh pizza theo ý thích của mình. 

- Mô tả cho các bạn nghe về chiếc bánh pizza mà mình đã trang trí 

- Tô màu vào 
2

8
 chiếc bánh mà em yêu thích nhất. 

- Tô màu thêm 
1

8
 nữa. 

- Trả lời câu hỏi sau: Em đã tô màu bao nhiêu phần chiếc bánh? Cách 

tìm ra tổng số phần đã tô màu? 
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Hoạt động 2: Hình thành quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu 

GV: Dựa vào hoạt động đã thực hiện ở phần khởi động, tổ chức cho HS 

hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập. Yêu cầu một HS hoàn thành 

bảng phụ.  

 

GV: Dẫn dắt HS nhận xét đƣợc số phần chiếc bánh đã tô màu lúc đầu và 

tô thêm sau đó là hai phân số có cùng mẫu số và để tính tổng số phần đã đƣợc 

tô màu ta cần thực hiện phép tính cộng hai phân số này. 

GV: Giới thiệu đây là biểu thức cộng hai phân số cùng mẫu số 
2

8
 và 

1

8
 

nên phép toán này gọi là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số. 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1  

Họ và tên: 

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Ban đầu, em đã tô màu bao nhiêu phần chiếc bánh:  .......................................  

Sau đó, em đã tô màu thêm bao nhiêu phần:  ..................................................  

Tổng số phần chiếc bánh em đã tô màu là bao nhiêu: 

        ….. + ….. = ….. (phần)                        

                                   Đáp số: ……… 
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GV: Nêu vấn đề “Để cộng hai phân số cùng mẫu số, ta làm thế nào?”. 

HS: Thảo luận nhóm để tìm ra câu trả lời sau đó phát biểu quy tắc cộng 

hai phân số có cùng mẫu số. 

GV: Chính xác hoá câu trả lời và phát biểu quy tắc: “Muốn cộng hai phân 

số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số”.  

Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập  

Hoạt động 3.1: Thể hiện quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số 

GV: Phát phiếu học tập số 2, Yêu cầu cá nhân HS làm 

 

GV: Yêu cầu HS nêu lại quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số. 

HS: Thực hiện phép tính. 

GV: Yêu Cầu 2 HS đổi chéo bài làm cho nhau, sau đó gọi 1 HS đứng tại chỗ 

đọc kết quả. GV chính xác kết quả. Sau đó yêu cầu HS chấm chéo, hội ý trao đổi 

về kết quả. 

GV: Yêu cầu HS nhận xét giá trị hai biểu thức ở ý b và kết luận về tính chất 

giao hoán đối với phép cộng hai phân số có cùng mẫu số “Khi ta đổi chỗ hai phân 

số trong một tổng thì tổng của chúng không đổi”. 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Họ và tên: 

Tính : 

a) 
5 3

.....
4 4
  ;        

2 3
.....

5 5
  ;      

35 7
.....

25 25
            

  

             

           b)        
3 2

.....
7 7
  ;           

2 3
.....

7 7
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Hoạt động 3.2. Trò chơi: “Giải cứu công chúa” 

Chuẩn bị: GV chuẩn bị các bản đồ trong đó có chứa các phép tính cộng 

các phân số có cùng mẫu số. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội; Mỗi đội lần lƣợt vƣợt qua các 

chƣớng ngại vật bằng cách giải các câu đố là các phép cộng hai phân số có 

cùng mẫu số để đến giải cứu công chúa; Đội nào giải cứu đƣợc công chúa 

nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. 

                       

Hoạt động 3.3. Giải bài toán  

 Bài toán: Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển 

đƣợc 
2

7
 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển đƣợc 

3

7
 số gạo trong kho. Hỏi 

cả hai ô tô chuyển đƣợc bao nhiêu phần số gạo trong kho? 

HS: Hoạt động nhóm tìm hiểu bài toán và cách giải. 

GV: Chính xác hóa đáp án. 

Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn 

GV: Đƣa ra tình huống: “Nhân dịp trung thu Lan đƣợc mẹ dặn cắt bánh 

trung thu mời cả nhà ăn. Lan cắt bánh thành 8 phần bằng nhau. Lan mời ông 

1

8
 chiếc bánh, mời bà 

1

8
 chiếc bánh, mời bố 

1

8
 chiếc bánh, mời mẹ 

1

8
 chiếc 

bánh. Lan ăn 
1

8
 chiếc bánh. Em hãy tính nhanh tổng số bánh gia đình Lan đã 

sử dụng?”. 
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GV: Hƣớng dẫn HS xác định yêu cầu của tình huống. 

 HS: Tìm cách giải quyết tình huống tính tổng số phần chiếc bánh gia 

đình Lan đã ăn bằng cách cộng các phân số có cùng mẫu số. 

Giao nhiệm vụ về nhà:  

 Yêu cầu HS về nhà tìm các tình huống trong thực tiễn có sử dụng phép 

cộng các phân số cùng mẫu số và chia sẻ cho gia đình cùng các bạn cách giải 

quyết các tình huống đó. 

Cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển năng lực cho HS 

- Thông qua hoạt động 1, HS diễn tả đƣợc nội dung toán học và tìm đƣợc 

kết quả góp phần hình thành cho HS năng lực mô hình hóa toán học.  

- Thông qua việc phân tích phép tính cần thực hiện, nhận xét đƣợc tính 

chất đặc trƣng của tử số và mẫu số giúp HS có cơ hội phát triển năng lực tƣ 

duy và lập luận toán học. 

- Thông qua hoạt động hình thành qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu số 

giúp HS có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 

 - Thông qua giải quyết các tình huống có vấn đề, HS phát hiện và tìm 

ra đƣợc phƣơng án giải quyết vấn đề bằng cách vận dụng qui tắc cộng hai 

phân số cùng mẫu số giúp HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

toán học. 

* Nghiên cứu lí luận về KN 

 SV nghiên cứu chủ đề này làm rõ những nội dung sau: 

-  Những yêu cầu cơ bản trong dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp 

cận năng lực. 

-  Đặc điểm bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 

-  Cấu trúc bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 

-  Quy trình thiết kế bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 
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 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều 

phƣơng thức khác nhau 

* Giảng viên phân chia lớp thành các nhóm nhỏ 

 Giảng viên căn cứ trên số lƣợng SV thực tế của lớp mình giảng dạy để 

phân chia thành các nhóm nhỏ (từ 6 – 8 SV), giảng viên cần chú ý đến năng 

lực nền tảng của SV để việc phân chia các nhóm đƣợc đồng đều.  

* Giao nhiệm vụ cho từng nhóm  

 Nhiệm vụ của các nhóm là thực hiện thiết kế bài học toán theo mạch 

kiến thức (hoặc theo lớp) đáp ứng các yêu cầu của dạy học môn Toán theo 

tiếp cận năng lực.  

* Hoàn thành và báo cáo kết quả nghiên cứu 

SV tiến hành thiết kế bài học toán theo mẫu và có những điều chỉnh 

phù hợp với những mạch kiến thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm học tập 

của HS, báo cáo tiến độ học tập theo nhóm cũng nhƣ những khó khăn gặp 

phải trong quá trình thiết kế để giảng viên có biện pháp khắc phục kịp thời 

giúp các em hoàn thành tiến độ học tập đã định. 

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH toán 

 Tạo ra môi trƣờng học tập tích cực cho SV, khi tiến hành thiết kế yêu 

cầu các thành viên trong nhóm luôn liên lạc, trao đổi, giúp đỡ, tháo gỡ những 

khó khăn gặp phải để cùng nhau hoàn thành tiến độ học tập. Mỗi SV thực 

hành giảng dạy bài thiết kế của mình trƣớc nhóm học tập, Sau đó các bạn 

trong nhóm góp ý, điều chỉnh, sửa chữa để cùng nhau hoàn thiện sản phẩm 

thiết kế tạo dựng nên môi trƣờng học tập cùng tiến bộ, cùng phát triển.   

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Dựa trên tiêu chí đánh giá KN, qua dự giờ SV thực hành giảng dạy, các 

bạn trong nhóm tiến hành đánh giá giờ dạy qua phiếu [XT, PL5]. Kết quả 
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đánh giá đó là cơ sở để mỗi SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm giúp hoạt động 

rèn luyện KN thiết kế bài học đạt hiệu quả hơn. 

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 Để biện pháp này đƣợc thực hiện tốt, các cán bộ quản lí cần chỉ đạo, 

bồi dƣỡng nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên, đồng thời xây dựng lớp 

học điển hình, lớp học mẫu làm cơ sở để giảng viên học tập và áp dụng giúp 

nâng cao năng lực nghề nghiệp. 

 

 

Kết luận chƣơng 3 

3.1. Các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học rất đa dạng và phong phú, SV đƣợc tập trung tối đa cho việc 

học tập và rèn luyện các KNDH trong các môi trƣờng học tập khác nhau từ rất 

sớm, tạo ra tâm thế tự tin, hình thành năng lực thích ứng để phù hợp với hoàn 

cảnh thực tiễn giáo dục cho SV. 

3.2. Việc xây dựng qui trình và thiết kế chƣơng trình đào tạo phát triển 

KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực tạo điều kiện thuận 

lợi để SV đƣợc học tập, nghiên cứu, tiếp cận và vận dụng những lí luận dạy 

học hiện đại vào thiết kế hoạt động học tập toán ở tiểu học. 

3.3. Hiệu quả thực tế của các biện pháp nằm ở chính trong quá trình tổ 

chức rèn luyện KNDH toán cho SV. Các biện pháp tác động tích cực để SV tự 

học tập, tự rèn luyện một cách chủ động, mang lại hiệu quả vì muốn có đƣợc 

kĩ năng cách tốt nhất SV phải tự mình học tập và rèn luyện. 
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Chƣơng 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

4.1. Khái quát quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm  

 - Nhằm kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà luận án 

đã nêu. 

 - Kiểm định tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp sƣ phạm đã đề 

xuất trong luận án. 

4.1.2. Đối tƣợng thực nghiệm 

 Tổ chức thực nghiệm đƣợc tiến hành tại khoa GDTH - trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội 2. Ở đây điều kiện trang thiết bị, phƣơng tiện, đồ dùng dạy 

học, nguồn tài liệu tham khảo đảm bảo cho việc rèn luyện KNDH toán cho 

SV, đội ngũ giảng viên tham gia công tác giảng dạy trực tiếp các học phần 

PPDH toán ở tiểu học có năng lực chuyên môn đạt chuẩn trong đào tạo 

GVTH trình độ đại học. 

 Đối tƣợng thực nghiệm: SV khóa K39 và K40 ngành GDTH – trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, mỗi khóa chọn ra 2 lớp để thực nghiệm trong mỗi 

khóa có 1 lớp thực nghiệm và 1 lớp đối chứng. Việc lựa chọn này đƣợc dựa 

trên tiêu chí về số lƣợng SV, học lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của 

hai lớp đều tƣơng đƣơng với nhau. 

 Các học phần đƣợc chúng tôi chọn để thực nghiệm sƣ phạm bao gồm: 

PPDH toán ở tiểu học (Lí luận dạy học toán, dạy học những nội dung cụ thể), 

rèn luyện NVSP thƣờng xuyên (nội dung PPDH toán). 

4.1.3. Nội dung thực nghiệm 

 1) Tổ chức cho SV học tập lí luận và thực hành rèn luyện KNDH toán 

theo tiếp cận năng lực qua việc hƣớng dẫn SV nghiên cứu chuyên đề “Rèn 

luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng 
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lực” [XT, PL3]. 

2) Tổ chức thực hành, rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực. 

3) Thực hành rèn luyện KNDH toán cho SV đƣợc chúng tôi thực hiện 

theo qui trình 4 bƣớc nhƣ đã đề xuất ở chƣơng 3 là: 1/ Học tập lí luận về 

KNDH; 2/ Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều phƣơng thức 

khác nhau; 3/ Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH toán; 4/ 

Đánh giá và hiệu chỉnh.       

Chúng tôi tiến hành tìm hiểu tình hình học tập của SV và cách thức tổ 

chức dạy học của giảng viên hiện tại thông qua việc dự giờ 6 tiết trƣớc khi 

thực nghiệm. Từ đó rút ra một số nhận định ban đầu nhƣ sau:  

Đối với hai lớp thực nghiệm và đối chứng khóa K40 GDTH, PPDH chủ 

yếu của giảng viên sử dụng trong học phần PPDH toán ở tiểu học là thuyết 

trình, giảng giải minh họa, trình bày lí luận. Ngoài ra, một số PPDH khác nhƣ 

gợi mở vấn đáp, tổ chức học tập theo nhóm cũng đƣợc giảng viên sử dụng, 

sau đó tổ chức cho SV thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ.  

Đối với hai lớp thực nghiệm và đối chứng khóa K39 GDTH, cách thức 

học tập chủ yếu của SV trong học phần thực hành NVSP thƣờng xuyên (nội 

dung PPDH toán) là rèn luyện thiết kế bài học trong môn Toán ở tiểu học, sau 

đó SV thực hành giảng dạy bài thiết kế đó trên lớp học ảo (SV đóng vai trò là 

HS) đƣợc tổ chức theo nhóm, lần lƣợt mỗi SV trong nhóm tiến hành giảng 

dạy dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

Sau khi dự giờ, chúng tôi tiến hành cho SV K39 GDTH và K40 GDTH 

làm bài kiểm tra số 1 để đánh giá kết quả nhận thức đầu vào [XT, PL2]. Kết 

quả bài kiểm tra thu đƣợc giúp chúng tôi có những đánh giá ban đầu (đánh giá 

chuẩn đoán) về KNDH toán của SV và kết quả đó cũng phản ánh đƣợc trình 

độ ban đầu của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trƣớc khi thực nghiệm.   
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Chúng tôi tiến hành trao đổi, thảo luận với giảng viên giảng dạy trực 

tiếp lớp thực nghiệm về kế hoạch và nội dung thực nghiệm, đặc biệt là chuyên 

đề “Rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp 

cận năng lực” và qui trình 4 bƣớc để rèn luyện KNDH toán cho SV. 

Kết thúc quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá KNDH 

toán của SV thông qua bài kiểm tra số 2 [XT, PL2].  

Chúng tôi tiến hành cho SV tự đánh giá [XT, PL5], phiếu đánh giá 

đƣợc mô tả chi tiết với các tiêu chí và chỉ báo cụ thể về các mức độ cho từng 

KN, giúp kết quả thu đƣợc trong quá trình tự đánh giá có độ chính xác cao.  

Chúng tôi cũng tiến hành thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên tham 

gia giảng dạy trực tiếp lớp thực nghiệm và các chuyên gia [XT, PL5], qua 

việc tổ chức cho họ quan sát trực tiếp SV thực hành để đánh giá các KNDH. 

Hoạt động này rất cần thiết, vì thông qua quan sát trực tiếp mới đánh giá 

chính xác đƣợc những KN tác nghiệp trên lớp.   

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

- Thời gian tiến hành thực nghiệm:  

+ Đối với SV K40 GDTH: Từ tháng 08/2016 - 10/2016. 

+ Đối với SV K39 GDTH: Từ tháng 08/2016 - 11/2016. 

- Chuẩn bị thực nghiệm: 

+ Trao đổi với giảng viên tham gia giảng dạy lớp thực nghiệm và thảo 

luận với họ để thống nhất kế hoạch tổ chức thực nghiệm trƣớc khi học phần 

thực nghiệm đƣợc thực hiện nhƣ tài liệu tham khảo của SV (chuyên đề lí luận 

về KNDH toán ở tiểu học), qui trình thực hành rèn luyện KNDH toán cho SV, 

các biện pháp để giảng viên vận dụng tổ chức những hoạt động học tập 

nghiên cứu lí luận và rèn luyện KNDH toán cho SV.  

+ Giảng viên tham gia giảng dạy lớp thực nghiệm nghiên cứu, triển 

khai thực nghiệm theo kế hoạch đã thiết kế. Những hoạt động trong kế hoạch 
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thực nghiệm này đƣợc xây dựng căn cứ trên kế hoạch dạy học môn học đã qui 

định và dựa vào các biện pháp sƣ phạm để rèn luyện KNDH toán cho SV đã 

đề xuất ở chƣơng 3. Các giảng viên giảng dạy ở lớp đối chứng triển khai nội 

dung học tập môn học cho SV theo kế hoạch dạy học đã qui định trong 

chƣơng trình đào tạo. 

+ Lựa chọn lớp thực nghiệm, lớp đối chứng:  

K39 GDTH: Lớp GT411-K39TH.1 đƣợc chọn làm lớp thực nghiệm, 

lớp GT411-K39TH.2 đƣợc chọn làm lớp đối chứng.  

K40 GDTH: Lớp GT336-K40TH.1 đƣợc chọn làm lớp thực nghiệm, 

lớp GT336-K40TH.2 đƣợc chọn làm lớp đối chứng. 

+ Xây dựng chuẩn và thang đo trong thực nghiệm: Chuẩn và thang đo 

trong đánh giá thực nghiệm đƣợc dựa trên các tiêu chí đánh giá mức độ phát 

triển KNDH toán của SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực đã đƣợc xây 

dựng ở chƣơng 1. 

- Triển khai thực nghiệm: 

+ Khảo sát trƣớc thực nghiệm: Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm chúng 

tôi tổ chức khảo sát để có những đánh giá ban đầu (đánh giá chuẩn đoán) về 

KNDH của SV nhằm xác định kiến thức, KN và kinh nghiệm nền tảng của 

SV trong hoạt động rèn luyện KNDH. Qua đó cũng giúp đánh giá năng lực 

đầu vào của SV ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 

+ Tiến hành thực nghiệm: Giảng viên thực hiện theo kế hoạch thực 

nghiệm đã thiết kế. Trong quá trình này, chúng tôi tiến hành dự giờ quan 

sát nhằm hỗ trợ cho giảng viên tổ chức thực nghiệm theo đúng kế hoạch; 

các hoạt động học tập cho SV đƣợc tổ chức theo qui trình rèn luyện KNDH 

đã đề xuất; Rèn luyện KNDH toán cho SV theo các biện pháp đã xây dựng. 

Mặt khác, thông qua việc quan sát các hoạt động học tập của SV (hoàn 

thành nhiệm vụ học tập của cá nhân ở nhà; hoàn thành các nhiệm vụ học 
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tập trong nhóm; tinh thần, thái độ trong học tập) giúp đánh giá một số 

KNDH và đƣợc chúng tôi cụ thể hóa thành các tiêu chí trong phiếu đánh 

giá [XT, PL6]. 

+ Đánh giá và điều chỉnh thực nghiệm: Từ những kết quả thu đƣợc 

trong quá trình tổ chức dạy học thực nghiệm, chúng tôi trao đổi với giảng viên 

để điều chỉnh một số hoạt động tổ chức dạy học thực nghiệm giúp giảng viên 

thực hiện những nội dung thực nghiệm sau đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn. 

- Phân tích kết quả thực nghiệm: 

+ Xử lí kết quả thực nghiệm: Những kết quả thu đƣợc trong quá trình 

thực nghiệm đƣợc phân tích số liệu bởi phần mềm SPSS và Microsoft Excel. 

+ Trình bày kết quả thực nghiệm: Những kết quả thu đƣợc trong quá 

trình thực nghiệm đƣợc ghi lại chi tiết ở các bảng, thể hiện qua hình vẽ, qua 

những đánh giá định tính. 

4.1.5. Tiêu chuẩn và thang đo thực nghiệm 

KNDH toán của SV bao gồm nhiều KN thành phần, trong mỗi KN 

thành phần lại đƣợc hình thành từ nhiều thao tác, hoạt động phức hợp. Vì vậy, 

để đánh giá KNDH toán của SV đƣợc đầy đủ và chính xác, chúng tôi tiến 

hành đánh giá 20 KN thành phần thuộc 3 nhóm KN trong hệ thống KNDH 

toán của SV, mỗi loại KN thành phần đƣợc đánh giá theo 3 mức độ nhƣ đã đề 

xuất ở chƣơng 1. 

Chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả thực nghiệm về KNDH của SV 

nhƣ sau: 

a) Để đánh giá KNDH của SV đƣợc đầy đủ và chính xác, chúng tôi tiến 

hành đánh giá thông qua 3 hình thức sau: 1/ Đánh giá dựa vào sản phẩm thiết 

kế bài học toán của SV. Nội dung cách đánh giá này là sau khi quá trình thực 

nghiệm kết thúc SV phải hoàn thành một bài kiểm tra với yêu cầu thiết kế một 
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bài học trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học. 2/ SV tự đánh giá KNDH 

toán của họ sau khi dạy học thực nghiệm kết thúc. Cách đánh giá này chỉ 

dùng cho SV ở lớp thực nghiệm. 3/ Đánh giá dựa vào nghiên cứu trƣờng hợp. 

Cách đánh giá này đƣợc các giảng viên giảng dạy thực nghiệm tiến hành quan 

sát và đánh KNDH của ba SV K39 GDTH ở lớp thực nghiệm nhằm đánh giá 

một cách đầy đủ, chính xác và chi tiết hơn từng KNDH thành phần của SV. 

2) Để đánh giá KNDH toán của SV qua quan sát thực hành trực tiếp 

hay đánh giá thông qua sản phẩm học tập đều phải căn cứ vào các tiêu chí đã 

xây dựng với các chỉ báo đƣợc mô tả chi tiết. 

3) Chúng tôi xây dựng cách tính điểm tƣơng ứng với mỗi mức độ đạt 

đƣợc nhƣ sau: 

Mức độ Trình độ đạt đƣợc Điểm số 

1.  Chƣa có KN  1 điểm 

2.  Có KN 2 điểm 

3.  Có KN tốt 3 điểm 

 

4) Đánh giá KNDH toán của SV đƣợc chúng tôi xây dựng theo thang 

điểm 60 nhƣ sau: 

STT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 

1.  KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài 

liệu tham khảo môn Toán ở tiểu học 

3 điểm 

2.  KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy 

3 điểm 

3.  KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt 

động dạy học trong bài dạy môn Toán ở 

3 điểm 
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tiểu học 

4.  KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy 

học môn Toán ở tiểu học  

3 điểm 

5.  KN gắn nội dung toán học trong bài dạy 

với thực tiễn cuộc sống 

3 điểm 

6.  KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua 

việc quan sát dự giờ các đồng nghiệp 

3 điểm 

7.  KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình dạy 

học môn Toán tiểu học  

3 điểm 

8.  KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập 

và sách tham khảo môn Toán ở tiểu học 

3 điểm 

9.  KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn 

Toán ở tiểu học 

3 điểm 

10.  KN tổ chức và quản lý các hoạt động 

dạy  học môn Toán ở tiểu học  

3 điểm 

11.  KN lựa chọn và vận dụng các PPDH 

trong DH môn Toán ở tiểu học 

3 điểm 

12.  KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học   

3 điểm 

13.  KN sử dụng đồ dùng trong DH môn 

Toán ở tiểu học 

3 điểm 

14.  KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ 

DH môn Toán  ở tiểu học 

3 điểm 

15.  KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS 

gặp khó khăn trong học toán tiểu học 

3 điểm 
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16.  KN đánh giá chẩn đoán 3 điểm 

17.  KN đánh giá quá trình 3 điểm 

18.  KN đánh giá tổng kết 3 điểm 

19.  KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến 

thức toán của HSTH 

3 điểm 

20.  KN thiết kế nội dung đánh giá về kĩ 

năng giải toán của HSTH 

3 điểm 

TỔNG 60 

 

Nhƣ vậy, đánh giá KNDH phải dựa vào việc đánh giá 20 KN thành 

phần trong hệ thống KNDH toán, Có 3 mức độ để đánh giá cho mỗi KN thành 

phần. Do đó, xếp loại KNDH toán của SV đƣợc tính nhƣ sau:  

+ Chƣa đạt yêu cầu: Thực hiện các thao tác hành động còn lúng túng, 

còn chậm, chƣa có tính linh hoạt và mềm dẻo, chƣa thích ứng với yêu cầu và 

nhiệm vụ mới gặp phải trong tình huống thực tiễn. SV chƣa đạt yêu cầu về 

KN có điểm đạt dƣới 30.  

+ Đạt yêu cầu: Thực hiện các thao tác hành động đúng theo chuẩn, 

nhƣng việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề còn chậm, chƣa thích ứng 

nhanh với yêu cầu và nhiệm vụ mới gặp phải trong tình huống thực tiễn, tính 

sáng tạo chƣa cao. SV đạt yêu cầu về KN có điểm đạt từ 30 đến 47, trong đó 

ít nhất 50% các KN phải đạt từ mức 2. 

 + Thành thạo: Thực hiện các thao tác hành động linh hoạt, mềm dẻo, 

thích ứng nhanh với yêu cầu và nhiệm vụ mới gặp phải trong tình huống thực 

tiễn, giải quyết vấn đề có tính sáng tạo cao. SV đạt yêu cầu về KN có điểm 

đạt từ 48 trở lên, trong đó tất cả các KN phải đạt từ mức 2. 
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Nhƣ vậy, cách đánh giá KNDH toán của SV đƣợc chúng tôi chia thành 

3 mức độ nhƣ sau: 

+ Từ 0 - 29 điểm: Chƣa có KN  

+ Từ 30 - 47 điểm: Có KN 

+ Từ 48 - 60 điểm: Có KN tốt 

5) Chúng tôi qui đổi từ thang điểm 60 về thang điểm 10 để việc phân 

tích số liệu, xử lí số liệu bằng phƣơng pháp thống kê toán học giúp đánh giá 

KNDH toán của SV đƣợc diễn ra thuận lợi nhƣ sau: 

Thang điểm 60 Thang điểm 10 

Từ 0 – 5 điểm 0 điểm 

Từ 6 – 11 điểm 1 điểm 

Từ 12 – 17 điểm 2 điểm 

Từ 18 – 23 điểm 3 điểm 

Từ 24 – 29 điểm 4 điểm 

Từ 30 – 35 điểm 5 điểm 

Từ 36 – 41 điểm 6 điểm 

Từ 42 – 47 điểm 7 điểm 

Từ 48 – 53 điểm 8 điểm 

Từ 54 – 59 điểm 9 điểm 

60 điểm 10 điểm 

 

Nhƣ vậy với cách qui đổi này, cách đánh giá KNDH toán của SV đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

+ Từ 0 – 4,9 điểm: Chƣa có KN  

+ Từ 5,0 – 7,9 điểm: Có KN 

+ Từ 8,0 – 10  điểm: Có KN tốt  

Kết quả thu đƣợc trong quá trình thực nghiệm đƣợc chúng tôi phân tích, 

xử lí số liệu bởi phần mềm SPSS và phƣơng pháp thống kê toán học. 



141 

 

 

- Lập bảng phân bố điểm, bảng tần suất và bảng hội tụ. 

- Vẽ các biểu đồ đặc trƣng về bảng tần suất và bảng hội tụ. 

- Tính các tham số thống kê đặc trƣng để kiểm định độ tin cậy của kết 

quả thực nghiệm [XT, PL2]. 

4.2. Kết quả thực nghiệm  

4.2.1. Kết quả đánh giá KNDH toán của SV 

4.2.1.1. Kết quả thực nghiệm đối với SV K40 GDTH 

Để đánh giá KNDH toán của SV K40 GDTH chúng tôi tiến hành kiểm 

tra sau khi kết thúc môn học thực nghiệm (học phần PPDH toán ở tiểu học), 

kết quả thu đƣợc từ các bảng 4.1 và 4.2 có một số nhận xét nhƣ sau: 

- Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có 

điểm trung bình đầu vào là tƣơng đƣơng nhau (lớp thực nghiệm là 4,45; lớp 

đối chứng là 4,48).  

- Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm mức độ hình thành KNDH của SV ở 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng chênh lệch không đáng kể (mức chƣa có 

KN là 1,37%, mức có KN là 1,37%). Điều này cho chúng ta khẳng định trình 

độ ban đầu về KNDH toán của SV ở hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng là 

tƣơng đƣơng và số lƣợng SV chƣa có KN chiếm tỉ lệ rất cao. 

Bảng 4.1. Phân phối tần suất điểm đánh giá KNDH toán của SV K40 

Loại 

TN 

Số 

bài 

Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB 

TNđv 67 4 7 9 10 16 14 7 0 0 0 4,45 

ĐCđv 65 3 7 11 9 13 14 8 0 0 0 4,48 

TNđr 67 0 0 0 0 9 20 18 14 6 0 6,82 

ĐCđr 65 1 1 2 14 12 11 14 8 2 0 5,71 

 

- Kết thúc quá trình thực nghiệm điểm trung bình đầu ra của lớp thực 

nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng (6,82 – 5,71 = 1,11 (điểm)). 
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- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV đạt trình độ có KN tăng lên 14,93% so 

với trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, cũng ở trình độ này tỉ lệ SV ở lớp thực 

nghiệm cao hơn 13,23% so với lớp đối chứng.  

- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV đạt trình độ có KN tốt tăng lên 29,85% 

so với trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, cũng ở trình độ này tỉ lệ SV ở lớp 

thực nghiệm cao hơn 14,46% so với lớp đối chứng. 

- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV chƣa có KN giảm 44,78% so với trƣớc 

khi tiến hành thực nghiệm, ở lớp đối chứng tỉ lệ SV chƣa có KN vẫn còn 

27,69% chiếm tỉ lệ khá cao. Điều này cho ta khẳng định thông qua quá trình 

thực nghiệm SV đƣợc cải thiện KN một cách rõ rệt, tỉ lệ SV tiến lên bậc KN 

cao hơn ở lớp thực nghiệm tốt hơn nhiều so với lớp đối chứng. 

Bảng 4.2. Kết quả xếp loại tổng hợp đánh giá KNDH của SV K40 

Bài 

kiểm 

tra 

Số bài Mức độ hình thành KNDH 

Chƣa có KN Có KN Có KN tốt 

SL % SL % SL % 

TNđv 67 30 44,78 37 55,22 0 0,00 

ĐCđv 65 30 46,15 35 53,85 0 0,00 

TNđr 67 0 0,00 47 70,15 20 29,85 

ĐCđr 65 18 27,69 37 56,92 10 15,39 

 

- Đƣờng lũy tích của lớp thực nghiệm luôn nằm bên phải đƣờng lũy 

tích của lớp đối chứng (Hình 4.1). Điều này một lần nữa khẳng định kết quả 

đánh giá KNDH toán của SV ở lớp thực nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng 

và mức độ đạt đƣợc KNDH toán ở lớp thực nghiệm đƣợc cải thiện tốt hơn 

nhiều so với lớp đối chứng. 
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Hình 4.1. Đƣờng biểu diễn kết quả đánh giá KNDH toán của SV K40 

Số liệu để vẽ đƣờng biểu diễn trên đƣợc trình bày chi tiết tại bảng 2.3 

và bảng 2.4 ở phần phụ lục [XT, PL4]. 

Để khẳng định tính chính xác kết quả thu đƣợc qua tiến hành thực 

nghiệm của SV K40 GDTH ta cần tính toán các tham số liên quan đến số liệu 

thu đƣợc trong quá trình thực nghiệm. Những tính toán cụ thể của các tham số 

thống kê này đƣợc mô tả chi tiết tại bảng 2.1 và 2.2 ở phụ lục [XT, PL4]. 

 Dƣới đây là những kết quả chính của kiểm định: 

Chọn mức ý nghĩa 01,0 . 

Độ lệch tự do: 1 2 2 67 65 2 130k n n        

Tra bảng phân phối Student với   và k  nhƣ trên ta có 2,33t  . 

Nhƣ vậy ttd   (4,44 > 2,33).  

Điều này cho thấy, lớp thực nghiệm có kết quả đánh giá cao hơn hẳn 

lớp đối chứng là có ý nghĩa về mặt thống kê toán học. Nói cách khác, việc vận 

dụng các biện pháp sƣ phạm để rèn luyện KNDH toán cho SV K40 ngành 

GDTH đã mang lại kết quả khả quan. 
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Bảng 4.3. Tham số thống kê kết quả thực nghiệm dạy học  

PPDH toán cho SV K40 

Các tham số TN đầu ra ĐC đầu ra 

n (số lƣợng bài KT) N 67 65 

Điểm trung bình Mean 6,82 5,71 

Sai số trung bình cộng Std. Error of mean 0,14 0,21 

Độ lệch chuẩn Std. Deviation 1,17 1,69 

Phƣơng sai Variance 1,37 2,87 

Hệ số biến thiên %vC  17,16 29,59 

Đại lƣợng kiểm định dt  4,44 

 

4.2.1.2. Kết quả thực nghiệm đối với SV K39 GDTH 

Để đánh giá KNDH toán của SV K39 GDTH chúng tôi tiến hành kiểm 

tra sau khi kết thúc môn học thực nghiệm (học phần rèn luyện NVSP thƣờng 

xuyên – nội dung PPDH toán ở tiểu học), kết quả thu đƣợc từ các bảng 4.4 và 

4.5 có một số nhận xét nhƣ sau: 

- Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có 

điểm trung bình đầu vào là tƣơng đƣơng nhau (lớp thực nghiệm là 5,22; lớp 

đối chứng là 5,29).  

- Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm mức độ hình thành KNDH của SV ở 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng chênh lệch không đáng kể (mức chƣa có 

KN là 1,16%, mức có KN là 0,27%, mức có KN tốt là 0,89%). Điều này cho 

chúng ta khẳng định trình độ ban đầu về KNDH toán của SV ở hai lớp thực 

nghiệm và lớp đối chứng là tƣơng đƣơng, số lƣợng SV chƣa có KN vẫn còn 

chiếm tỉ lệ rất cao (35,94% ở lớp thực nghiệm và 34,78% ở lớp đối chứng) và 

số lƣợng SV có KN tốt vẫn có tỉ lệ tƣơng đối thấp (7,81% ở lớp thực nghiệm 

và 8,70% ở lớp đối chứng). 



145 

 

 

Kết quả đánh giá đầu vào đối với K39 GDTH có số lƣợng SV đạt mức 

độ có KN chiếm tỉ lệ không nhỏ (56,25% ở lớp thực nghiệm và 56,52% ở lớp 

đối chứng), vì tại thời điểm này SV K39 đã đƣợc tham gia học tập các môn 

PPDH bộ môn và cũng đã tiến hành rèn luyện NVSP thƣờng xuyên đối với 

một số môn học ở tiểu học trong đó có môn Toán, nên các em cũng đã bƣớc 

đầu có đƣợc KNDH nhƣng chƣa đạt ở mức độ thành thạo. 

Bảng 4.4. Phân phối tần suất điểm đánh giá KNDH toán  

cho SV K39 

Loại 

TN 

Số 

bài 

Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB 

TNđv 64 0 0 15 8 12 11 13 5 0 0 5,22 

ĐCđv 69 0 0 11 13 14 13 12 6 0 0 5,29 

TNđr 64 0 0 0 0 6 10 29 9 7 3 7,16 

ĐCđr 69 0 0 9 11 10 12 19 7 1 0 5,67 

 

- Kết thúc quá trình thực nghiệm điểm trung bình đầu ra của lớp thực 

nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng (7,16 – 5,67 = 1,49 (điểm)). 

- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV đạt trình độ có KN tăng lên 14,06% so 

với trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, cũng ở trình độ này tỉ lệ SV ở lớp thực 

nghiệm cao hơn 10,89% so với lớp đối chứng.  

- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV đạt trình độ có KN tốt tăng lên 21,88% 

so với trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, cũng ở trình độ này tỉ lệ SV ở lớp 

thực nghiệm cao hơn 18,1% so với lớp đối chứng. 

- Lớp thực nghiệm có tỉ lệ SV chƣa có KN giảm 35,94% so với trƣớc 

khi tiến hành thực nghiệm, ở lớp đối chứng tỉ lệ SV chƣa có KN giảm rất ít 

(chỉ giảm 5,79%) và số lƣợng SV chƣa có KN ở lớp đối chứng còn chiếm tỉ lệ 

không nhỏ là 28,99%. Từ những kết quả thu đƣợc từ quá trình thực nghiệm 
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của SV K39 GDTH cho ta khẳng định ở lớp thực nghiệm các em đƣợc cải 

thiện KN một cách rõ nét, tỉ lệ SV tiến lên bậc KN cao hơn ở lớp thực nghiệm 

tốt hơn nhiều so với lớp đối chứng. 

Bảng 4.5. Tổng hợp đánh giá KNDH toán của SV K39 

Bài 

kiểm 

tra 

Số bài Mức độ hình thành KNDH 

Chƣa có KN Có KN Có KN tốt 

SL % SL % SL % 

TNđv 64 23 35,94 36 56,25 5 7,81 

ĐCđv 69 24 34,78 39 56,52 6 8,70 

TNđr 64 0 0,00 45 70,31 19 29,69 

ĐCđr 69 20 28,99 41 59,42 8 11,59 

 

- Đƣờng lũy tích của lớp thực nghiệm luôn nằm bên phải đƣờng lũy 

tích của lớp đối chứng (Hình 4.2). Điều này một lần nữa khẳng định kết quả 

đánh giá KNDH toán của SV ở lớp thực nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng.  
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Hình 4.2. Đƣờng biểu diễn kết quả đánh giá KNDH toán của SV K39 

Số liệu để vẽ đƣờng biểu diễn trên đƣợc trình bày chi tiết tại bảng 2.7 

và bảng 2.8 ở phần phụ lục [XT, PL4]. 
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Để khẳng định tính chính xác sự tiến bộ của SV K39 GDTH có phải do 

tác động của các biện pháp sƣ phạm đã đề xuất, chúng tôi tiến hành tính toán 

các tham số liên quan đến số liệu thu đƣợc trong quá trình thực nghiệm. 

Những tính toán cụ thể của các tham số thống kê này đƣợc mô tả chi tiết tại 

bảng 2.5 và 2.6 ở phụ lục [XT, PL4]. 

 Dƣới đây là những kết quả chính của kiểm định: 

Chọn mức ý nghĩa 01,0 . 

Độ lệch tự do: 1 2 2 64 69 2 131k n n       . 

Tra bảng phân phối Student với   và k  nhƣ trên ta có 2,33t  . 

Nhƣ vậy ttd   (5,73 > 2,33).  

Điều này cho thấy, lớp thực nghiệm có kết quả đánh giá cao hơn hẳn 

lớp đối chứng là có ý nghĩa về mặt thống kê toán học. Nói cách khác, việc vận 

dụng các biện pháp sƣ phạm để rèn luyện KNDH toán cho SV K39 ngành 

GDTH đã mang lại kết quả tích cực. 

Bảng 4.6. Tham số thống kê kết quả thực nghiệm dạy học rèn luyện 

NVSP thƣờng xuyên (nội dung PPDH toán) cho SV K39 

Các tham số TN đầu ra ĐC đầu ra 

n (số lƣợng bài KT) N 64 69 

Điểm trung bình Mean 7,16 5,67 

Sai số trung bình cộng Std. Error of mean 0,17 0,19 

Độ lệch chuẩn Std. Deviation 1,34 1,63 

Phƣơng sai Variance 1,78 2,66 

Hệ số biến thiên %vC  18,72 28,75 

Đại lƣợng kiểm định dt  5,73 
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4.2.2. Kết quả tự đánh giá KNDH toán của SV 

Để kết quả đánh giá KNDH toán của SV lớp thực nghiệm đƣợc đầy đủ 

và chính xác chúng tôi đã tiến hành tổ chức tự đánh giá, khảo sát ý kiến của 

SV qua phiếu tự đánh giá [XT, PL5].  

Kết quả điều tra đƣợc tổng hợp ở bảng 4.7 chúng tôi nhận thấy, trung 

bình tổng điểm tự đánh giá KNDH toán của SV K40 GDTH là 45,07 điểm, số 

điểm đạt đƣợc này phản ánh ở mức có KN trong tiêu chí đánh giá và thang đo 

(xem chi tiết ở 4.1.5). Điểm đánh giá này thuộc phân khúc giữa từ 30 đến 47 

điểm trong phổ điểm của mức có KN. 

Bảng 4.7. Tự đánh giá KNDH toán của SV K40 GDTH 

KNDH toán Các mức độ đạt đƣợc 

Chƣa có 

KN 

(1 điểm) 

Có KN  

(2 điểm) 

Có KN 

tốt 

(3 điểm) 

Điểm 

trung 

bình 

KN nghiên cứu SGK, sách 

GV và tài liệu tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

 

7 

 

35 

 

25 

 

2,27 

KN Xác định mục tiêu, kiến 

thức cơ bản, kiến thức trọng 

tâm của bài dạy 

 

16 

 

33 

 

18 

 

2,03 

KN dự kiến thời gian tiến 

hành các hoạt động dạy học 

trong bài dạy môn Toán ở tiểu 

học 

 

9 

 

32 

 

26 

 

2,25 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi 

trong dạy học môn Toán ở 

 

3 

 

39 

 

25 

 

2,33 
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tiểu học  

KN gắn nội dung toán học 

trong bài dạy với thực tiễn 

cuộc sống 

 

7 

 

32 

 

28 

 

2,31 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm 

thông qua việc quan sát dự 

giờ các đồng nghiệp 

 

10 

 

30 

 

27 

 

2,25 

KN dự kiến những khó khăn, 

sai lầm thƣờng gặp của HS 

trong quá trình dạy học môn 

Toán tiểu học  

 

5 

 

40 

 

22 

 

2,25 

KN giải bài tập trong SGK, 

sách bài tập và sách tham 

khảo môn Toán ở tiểu học 

 

4 

 

    33 

 

30 

 

2,39 

KN sử dụng toán cao cấp 

trong DH môn Toán ở tiểu 

học 

 

6 

 

32 

 

29 

 

2,34 

KN tổ chức và quản lý các 

hoạt động dạy  học môn Toán 

ở tiểu học 

 

14 

 

33 

 

20 

 

2,09 

KN lựa chọn và vận dụng các 

PPDH trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học 

 

3 

 

33 

 

31 

 

2,42 

KN nói, viết, vẽ hình và trình 

bày bảng trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học   

 

10 

 

32 

 

25 

 

2,22 

KN sử dụng đồ dùng trong     
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DH môn Toán ở tiểu học 9 30 28 2,28 

KN khai thác và sử dụng 

CNTT hỗ trợ DH môn Toán  

ở tiểu học 

 

15 

 

33 

 

19 

 

2,06 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp 

thời khi HS gặp khó khăn 

trong học toán tiểu học 

 

6 

 

40 

 

21 

 

2,22 

KN đánh giá chẩn đoán 9 31 27 2,27 

KN đánh giá quá trình 8 30 29 2,31 

KN đánh giá tổng kết 7 34 26 2,28 

KN thiết kế nội dung đánh giá 

về kiến thức toán của HSTH 

10 32 25 2,22 

KN thiết kế nội dung đánh giá 

về kĩ năng giải toán của 

HSTH 

8 32 27 2,28 

Tổng điểm 45,07 

 

Nhƣ vậy, kết quả tự đánh giá của SV K40 GDTH về KNDH toán sau 

khi tiến hành thực nghiệm là rất tích cực. Vì ở giai đoạn này, khóa SV K40 

còn rất nhiều môn học liên quan đến PPDH bộ môn và rèn luyện NVSP 

thƣờng xuyên chƣa hoàn thành chƣơng trình môn học, nên các em còn nhiều 

cơ hội để thực hành, trải nghiệm, phát triển KNDH toán của mình. Qua đó 

chúng tôi nhận thấy SV đã chú trọng đến các hoạt động thiết kế bài học; lựa 

chọn, kết hợp và vận dụng các PPDH một cách linh hoạt giúp HS tích cực 

tham gia các hoạt động học tập để chiếm lĩnh tri thức. Đây là những tiền đề 

quan trọng để hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV trong 

quá trình đào tạo tại trƣờng đại học. 
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Bảng 4.8. Tự đánh giá KNDH toán của SV K39 GDTH 

KNDH toán Các mức độ đạt đƣợc 

Chƣa có 

KN 

(1 điểm) 

Có KN  

(2 điểm) 

Có KN 

tốt 

(3 điểm) 

Điểm 

trung 

bình 

KN nghiên cứu SGK, sách 

GV và tài liệu tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

 

2 

 

33 

 

29 

 

2,42 

KN Xác định mục tiêu, kiến 

thức cơ bản, kiến thức trọng 

tâm của bài dạy 

10 37 18 2,16 

KN dự kiến thời gian tiến 

hành các hoạt động dạy học 

trong bài dạy môn Toán ở tiểu 

học 

 

3 

 

33 

 

28 

 

2,39 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi 

trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học  

 

5 

 

30 

 

29 

 

2,38 

KN gắn nội dung toán học 

trong bài dạy với thực tiễn 

cuộc sống 

 

4 

 

33 

 

27 

 

2,34 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm 

thông qua việc quan sát dự 

giờ các đồng nghiệp 

 

4 

 

35 

 

25 

 

2,33 

KN dự kiến những khó khăn, 

sai lầm thƣờng gặp của HS 

trong quá trình dạy học môn 

 

3 

 

35 

 

26 

 

2,36 
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Toán tiểu học  

KN giải bài tập trong SGK, 

sách bài tập và sách tham 

khảo môn Toán ở tiểu học 

 

3 

 

    36 

 

25 

 

2,34 

KN sử dụng toán cao cấp 

trong DH môn Toán ở tiểu 

học 

 

4 

 

32 

 

28 

 

2,34 

KN tổ chức và quản lý các 

hoạt động dạy  học môn Toán 

ở tiểu học 

3 34 27 2,38 

KN lựa chọn và vận dụng các 

PPDH trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học 

 

2 

 

27 

 

35 

 

2,52 

KN nói, viết, vẽ hình và trình 

bày bảng trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học   

 

3 

 

32 

 

29 

 

2,41 

KN sử dụng đồ dùng trong 

DH môn Toán ở tiểu học 

 

2 

 

36 

 

26 

 

2,38 

KN khai thác và sử dụng 

CNTT hỗ trợ DH môn Toán  

ở tiểu học 

 

4 

 

30 

 

30 

 

2,41 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp 

thời khi HS gặp khó khăn 

trong học toán tiểu học 

 

5 

 

32 

 

27 

 

2,34 

KN đánh giá chẩn đoán 4 40 20 2,25 

KN đánh giá quá trình 3 38 23 2,31 
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KN đánh giá tổng kết 4 34 26 2,34 

KN thiết kế nội dung đánh giá 

về kiến thức toán của HSTH 

3 41 20 2,27 

KN thiết kế nội dung đánh giá 

về kĩ năng giải toán của 

HSTH 

5 31 28 2,36 

Tổng điểm 47,03 

 

Kết quả tổng hợp từ bảng 4.7 cho thấy, điểm trung bình của một số KN 

thành phần đƣợc SV K40 GDTH tự đánh giá có mức độ đạt đƣợc tƣơng đối 

thấp (dao động khoảng 2,1 điểm) nhƣ KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy; KN tổ chức và quản lý các hoạt động 

dạy học môn Toán ở tiểu học; KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH 

môn Toán ở tiểu học. Mức độ đạt đƣợc của các KN này là bƣớc đầu có KN, 

riêng KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở tiểu học 

đƣợc SV tự đánh giá tƣơng đối tốt (điểm trung bình là 2,42 điểm), số điểm 

này tiệm cận với mức có KN tốt. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do KN lựa 

chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở tiểu học đƣợc các em 

chú trọng hơn cả; thƣờng xuyên luyện tập, thực hành, vận dụng hơn; các em 

đƣợc tham khảo nguồn học liệu phong phú liên quan đến vấn đề này khá chi 

tiết, rõ ràng; KN này đƣợc hình thành không chỉ do thông qua tiến hành thực 

nghiệm mà do các em đã thƣờng xuyên thực hành, trải nghiệm từ trƣớc. 

Từ kết quả đánh giá của SV về KN lựa chọn và vận dụng các PPDH 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học cũng là tiền đề quan trọng giúp họ hình 

thành và phát triển các KNDH khác, vì từ đó ngƣời dạy tổ chức đƣợc các hoạt 

động học tập phù hợp với năng lực của HS; lựa chọn, phối hợp, vận dụng các 

PPDH và hình thức tổ chức dạy học để đạt đƣợc kết quả tốt; giúp ngƣời dạy 
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lựa chọn và sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện hỗ trợ, tài liệu tham khảo và tạo 

dựng môi trƣờng khuyến khích HS có thái độ tích cực trong học tập. 

Kết quả điều tra đƣợc tổng hợp ở bảng 4.8 chúng tôi nhận thấy, trung 

bình tổng điểm tự đánh giá KNDH toán của SV K39 GDTH là 47,07 điểm, số 

điểm này gần đạt đƣợc mức có KN tốt trong tiêu chí đánh giá và thang đo 

(xem chi tiết ở 4.1.5). Điểm đánh giá này phản ánh KNDH toán của SV K39 

GDTH tốt hơn so với SV K40 GDTH. Vì tại thời điểm này, khóa SV K39 

GDTH  hoàn thành hầu hết các môn học liên quan đến PPDH bộ môn và rèn 

luyện NVSP thƣờng xuyên nên các em có kiến thức, KN cơ sở ban đầu trƣớc 

khi tiến hành thực nghiệm tốt hơn so với SV K40 GDTH. Mặt khác, SV K39 

GDTH dạy học thực nghiệm trong môn học rèn luyện NVSP thƣờng xuyên 

nên việc rèn luyện KN thiết kế bài học, KN tổ chức các hoạt động học tập 

trong môn Toán ở tiểu học và việc vận dụng các lí thuyết dạy học hiện đại cho 

thực nghiệm mang lại hiệu quả cao hơn. 

Phân tích kết quả từ bảng 4.8 ta thấy, điểm trung bình của các KN 

thành phần đƣợc SV K39 GDTH tự đánh giá có mức độ đạt đƣợc tƣơng đối 

tốt, tỉ lệ số lƣợng SV đạt mức có KN và có KN tốt chiếm rất cao. Trong số 

những KNDH toán này, SV tự đánh giá KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy là thấp nhất (2,16 điểm), KN lựa chọn và 

vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở tiểu học đƣợc đánh giá cao 

hơn cả so với các KN còn lại (2,52 điểm).  

Chúng tôi cho rằng, KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức 

trọng tâm của bài dạy đƣợc SV đánh giá thấp nhất vì để xác định đƣợc mục 

tiêu của bài học một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng; có sự phân hóa phù hợp 

với năng lực của HS; thuận lợi cho việc thiết kế các hoạt động học tập của 

HS; thuận lợi cho hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS là 

tƣơng đối khó khăn, ngay cả với những GV đã có nhiều năm kinh nghiệm chứ 
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không phải chỉ là các SV những ngƣời mới tiếp cận trong lĩnh vực dạy học. 

Đối với KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở tiểu 

học SV tự đánh giá là tốt nhất vì SV đƣợc rèn luyện thƣờng xuyên học tập nội 

dung này trong các học phần PPDH bộ môn, cách thiết kế KN này đƣợc nhiều 

sách tham khảo trình bày khá chi tiết nên các em có nguồn học liệu rất phong 

phú để học tập, giảng viên cũng chú trọng rèn luyện KN này cho SV. 

4.2.3. Kết quả đánh giá KNDH toán của SV qua nghiên cứu trƣờng hợp 

Để đánh giá KNDH toán của SV thì không chỉ dựa vào sản phẩm thiết 

kế của SV mà phải dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, ngoài việc xem xét tính 

hiệu quả của từng KN thành phần, còn xem xét tính hợp lí, thứ tự sắp xếp các 

hoạt động cấu thành của KN; tỉ lệ lặp lại các hoạt động có cần thiết không;… 

thì phải qua quan sát ngƣời học trực tiếp thực hiện mới đánh giá một cách đầy 

đủ và chính xác đƣợc. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 3 trƣờng hợp của lớp thực nghiệm, để 

đánh giá KNDH toán qua quan sát trực tiếp 3 SV đó thực hành, 3 trƣờng hợp 

này bao gồm: 1/ Nguyễn Thị Hoài Thu – K39D GDTH; 2/ Nguyễn Thị Huyền 

Trang – K39D GDTH; 3/ Nguyễn Thu Trang – K39D GDTH.  

Đối với 3 trƣờng hợp này, ngoài việc quan sát trực tiếp chúng tôi kết 

hợp với thu thập và phân tích sản phẩm thiết kế của họ giúp so sánh, đối chiếu 

hai cách thức đánh giá với nhau để khẳng định kết quả đánh giá có độ tin cậy 

cao, các tiêu chí đánh giá đƣợc chúng tôi xây dựng chi tiết trong phiếu đánh 

giá [XT, PL6].  

a) Trƣờng hợp 1: SV Nguyễn Thị Hoài Thu – K39D GDTH 

Để đánh giá KNDH toán của SV Nguyễn Thị Hoài Thu chúng tôi tiến 

hành quan sát trực tiếp và qui đổi về điểm số theo cách tính đã trình bày chi 

tiết ở mục 4.1.5 thì SV này có tổng điểm đạt đƣợc là 48/60 và đạt mức độ có 
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KN tốt nhƣng do có một KN không đạt mức độ 2 nên đánh giá tổng thể SV 

này chỉ đạt mức độ có KN. Qua việc quan sát trực tiếp chúng tôi nhận thấy, 

các KNDH thành phần của SV này đƣợc hình thành tƣơng đối đồng đều. KN 

tổ chức và quản lý các hoạt động dạy học môn Toán ở tiểu học đƣợc đánh giá 

là thấp hơn cả, chúng tôi gặp gỡ trao đổi tìm hiểu nguyên nhân nhận thấy do 

các em quan niệm các hoạt động này đƣợc đan xen, tích hợp vào các hoạt 

động học tập của HS. Mặt khác, do vốn kinh nghiệm của SV chƣa đủ để xác 

định chính xác các PPDH và hình thức tổ chức dạy học của GV trong mỗi 

tình huống học tập cụ thể.       

Các KNDH toán đƣợc SV Nguyễn Thị Hoài Thu thể hiện tƣơng đối 

thành thạo, có mức độ đạt đƣợc tốt. Kết quả đánh giá này tƣơng đối thống 

nhất với các kết quả thu đƣợc từ việc đánh giá sản phẩm thiết kế sau thực 

nghiệm, kết quả SV tự đánh giá nhƣ đã phân tích ở các mục trên. 

Bảng 4.9. Kết quả đánh giá KNDH toán của SV 

Nguyễn Thị Hoài Thu – K39D GDTH 

KNDH toán Điểm 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

3 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của 

bài dạy 

2 

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học trong bài 

dạy môn Toán ở tiểu học 

2 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu học  3 

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn cuộc sống 2 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc quan sát dự giờ các 

đồng nghiệp 

2 
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KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng gặp của HS trong 

quá trình dạy học môn Toán tiểu học  

2 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và sách tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

3 

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở tiểu học 2 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy  học môn Toán ở tiểu 

học 

1 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học 

3 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học   

3 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở tiểu học 3 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH môn Toán  ở tiểu học 3 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn trong học 

toán tiểu học 

2 

KN đánh giá chẩn đoán 2 

KN đánh giá quá trình 2 

KN đánh giá tổng kết 2 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH 3 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kĩ năng giải toán của HSTH 3 

Tổng điểm 48 

 

b) Trƣờng hợp 2: SV Nguyễn Thị Huyền Trang – K39D GDTH 

Chúng tôi tiến hành quan sát để đánh giá KNDH toán của SV Nguyễn 

Thị Huyền Trang, SV này có tổng điểm đạt đƣợc sau khi qui đổi là 54/60, kết 

quả đạt đƣợc thuộc nhóm tốt nhất trong lớp thực nghiệm K39 GDTH. Qua 

việc quan sát trực tiếp chúng tôi nhận thấy, các KNDH thành phần của SV 
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này đƣợc hình thành tƣơng đối đồng đều. Các KN hầu hết đều đạt đƣợc ở 

mức độ tốt nhƣ KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo môn 

Toán ở tiểu học; KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học trong 

bài dạy môn Toán ở tiểu học; KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học;... còn KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy 

học môn Toán ở tiểu học có mức độ đạt đƣợc thấp nhất so với các KN còn lại. 

Đây là tình trạng chung của lớp thực nghiệm, chúng tôi đã phân tích, làm rõ 

các nguyên nhân ở phần trên.  

Bảng 4.10. Kết quả đánh giá KNDH toán của SV 

Nguyễn Thị Huyền Trang – K39D GDTH 

KNDH toán Điểm 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

3 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của 

bài dạy 

2 

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học trong bài 

dạy môn Toán ở tiểu học 

3 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu học  3 

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn cuộc sống 3 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc quan sát dự giờ các 

đồng nghiệp 

3 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng gặp của HS trong 

quá trình dạy học môn Toán tiểu học  

3 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và sách tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

3 

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở tiểu học 2 
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KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy  học môn Toán ở tiểu 

học 

2 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học 

2 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học   

3 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở tiểu học 3 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH môn Toán  ở tiểu học 3 

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn trong học 

toán tiểu học 

2 

KN đánh giá chẩn đoán 2 

KN đánh giá quá trình 3 

KN đánh giá tổng kết 3 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH 3 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kĩ năng giải toán của HSTH 3 

Tổng điểm 54 

 

c) Trƣờng hợp 3: SV Nguyễn Thu Trang – K39D GDTH 

SV Nguyễn Thu Trang K39D GDTH có tổng điểm đạt đƣợc sau khi qui 

đổi là 45/60 điểm, số điểm SV này đạt đƣợc thấp hơn so với mức đánh giá 

trung bình của lớp thực nghiệm (điểm trung bình là 47,03). KN mà SV này 

đạt đƣợc tốt nhất là KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học 

môn Toán ở tiểu học; KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học 

trong bài dạy môn Toán ở tiểu học. KN đạt đƣợc ở mức độ kém hơn là KN 

xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy. 
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Bảng 4.11. Kết quả đánh giá KNDH toán của SV 

Nguyễn Thu Trang – K39D GDTH 

KNDH toán Điểm 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

2 

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của 

bài dạy 

2 

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động dạy học trong bài 

dạy môn Toán ở tiểu học 

3 

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy học môn Toán ở tiểu học  2 

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn cuộc sống 2 

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc quan sát dự giờ các 

đồng nghiệp 

2 

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng gặp của HS trong 

quá trình dạy học môn Toán tiểu học  

2 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và sách tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

3 

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở tiểu học 2 

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy  học môn Toán ở tiểu 

học 

2 

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học 

2 

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học   

3 

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở tiểu học 3 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH môn Toán  ở tiểu học 3 
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KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn trong học 

toán tiểu học 

2 

KN đánh giá chẩn đoán 2 

KN đánh giá quá trình 2 

KN đánh giá tổng kết 2 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HSTH 2 

KN thiết kế nội dung đánh giá về kĩ năng giải toán của HSTH 2 

Tổng điểm 45 

 

Kết quả thu đƣợc từ việc phân tích 3 trƣờng hợp cụ thể trên cho thấy sự 

cải thiện rõ rệt về mức độ đạt đƣợc các KNDH toán của SV thông qua dạy 

học thực nghiệm, điều này còn khẳng định các biện pháp phát triển KNDH 

toán theo tiếp cận năng lực dùng trong dạy học thực nghiệm có độ tin cậy cao, 

các KN của SV ở lớp thực nghiệm đều đạt đƣợc mức độ tƣơng đối tốt.  
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Kết luận chƣơng 4 

4.1. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các biện pháp phát triển KNDH 

toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực đã thu 

đƣợc những kết quả tích cực. Đa số SV ở lớp thực nghiệm đều hứng thú với 

giờ học, kết quả học tập ở các lớp thực nghiệm đều cao hơn lớp đối chứng, 

điều đó chứng tỏ những biện pháp đƣa ra bƣớc đầu đã có hiệu quả. Thực 

nghiệm đƣợc thực hiện một lần nhƣng trên hai khóa SV khác nhau và đƣợc 

tiến hành trong hai học phần học tập khác nhau nên kết quả học tập mang lại 

có tính khách quan cao hơn. 

4.2. Triển khai thực nghiệm các biện pháp phát triển KNDH toán cho 

SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực: chuyên đề lí luận 

về KNDH nhằm cung cấp cho SV lí thuyết chung về KNDH; tổ chức rèn 

luyện KNDH toán cho SV theo quy trình 4 bƣớc để tạo ra môi trƣờng học tập 

đa dạng, phong phú và phù hợp với thực tiễn. 

4.3. Kết quả đánh giá thực nghiệm của SV dựa vào 3 phƣơng thức (dựa 

vào sản phẩm thiết kế bài dạy; dựa vào kết quả SV tự đánh giá; dựa vào 

nghiên cứu trƣờng hợp) thu đƣợc ở lớp thực nghiệm đều cho thấy mức độ cải 

thiện rõ rệt về KNDH toán. Các KNDH thành phần của SV đều đƣợc hình 

thành và phát triển do tác động tích cực của các biện pháp đã xây dựng. 

4.4. Phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH là một lĩnh vực rất 

rộng và phức hợp bao gồm nội dung chƣơng trình đào tạo; cấu trúc, đặc trƣng 

của môn Toán ở tiểu học; các định hƣớng dạy học môn Toán ở tiểu học;... Do 

đó, cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề KNDH toán theo tiếp cận trên một cách lâu 

dài hơn để điều chỉnh phù hợp với mỗi giai đoạn đổi mới giáo dục.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1.  Kết luận 

1.1. Phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo 

tiếp cận năng lực là một việc làm quan trọng và cần thiết, phù hợp với xu 

hƣớng đổi mới giáo dục hiện nay. Trƣớc yêu cầu đổi mới đào tạo GVTH ở 

các trƣờng đại học, việc phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH ở 

trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực cần đƣợc tiến hành một cách thƣờng 

xuyên, lâu dài trong suốt quá trình đào tạo trong nhà trƣờng, ở nhiều môn học 

khác nhau và thông qua những chủ đề nội dung dạy học cụ thể của môn Toán 

ở trƣờng tiểu học.          

1.2. Luận án làm rõ các khái niệm, bản chất, đặc điểm của KNDH toán 

cho SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. Đã hệ thống và 

làm sáng tỏ những biểu hiện và các mức độ phát triển KNDH toán của SV. Đã 

chỉ rõ các nguyên tắc và PPDH để phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực. 

1.3. Qua việc điều tra thực trạng phát triển KNDH toán cho SV ngành 

GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực cho thấy nhận thức của GV và 

SV về vấn đề dạy học theo tiếp cận năng lực còn nhiều hạn chế. Nội dung học 

tập và rèn luyện KNDH cho SV trong chƣơng trình đào tạo ở trƣờng đại học 

chƣa đƣợc chú trọng, quan tâm đúng mức. Phƣơng thức tổ chức rèn luyện 

KNDH cho SV chƣa có sự kết hợp đa dạng các hình thức; việc vận dụng phối 

hợp các lí thuyết dạy học hiện đại còn rất ít; các hoạt động rèn luyện chƣa gắn 

kết với thực tiễn giáo dục ở trƣờng tiểu học. Điều đó dẫn đến những KN 

thành phần trong hệ thống KNDH toán của SV đƣợc phát triển không đồng 

đều và có mức độ đạt đƣợc rất thấp. 
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1.4. Luận án đã đề xuất một số biện pháp để phát triển KNDH toán cho 

SV ngành GDTH ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực nhƣ: 1/ Xây dựng 

quy trình phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực; 

2/ Thiết kế chƣơng trình đào tạo phát triển KNDH toán cho SV ngành GDTH 

theo tiếp cận năng lực; 3/ Hƣớng dẫn SV học tập lí luận về KNDH toán tiểu 

học theo tiếp cận năng lực; 4/ Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH theo tiếp cận năng lực. Các biện pháp đƣợc chúng tôi vận dụng trong 

quá trình giảng dạy học phần PPDH toán ở tiểu học và rèn luyện NVSP 

thƣờng xuyên (nội dung PPDH toán) cho SV. 

 1.5. Các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV đƣợc thực nghiệm 

với hai khóa (K39 GDTH và K40 GDTH) tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà 

Nội 2, kết quả thu đƣợc trên SV sau khi thực nghiệm sƣ phạm phần nào minh 

họa cho tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sƣ phạm đã triển khai, 

những biện pháp đã xây dựng đƣợc giảng viên sử dụng khá hiệu quả trong 

giảng dạy để hình thành và phát triển những KNDH toán cho SV.  

2. Kiến nghị 

2.1. Với các cơ sở đào tạo GVTH 

- Thiết kế chƣơng trình đào tạo GVTH để có thể phối hợp và vận dụng 

nhiều lí thuyết dạy học hiện đại khác nhau giúp hình thành và phát triển 

KNDH toán cho SV. 

- Cần tạo ra môi trƣờng học tập thuận lợi để có thể vận dụng đƣợc 

nhiều lí thuyết dạy học hiện đại trong đó có dạy học theo tiếp cận năng lực 

trong đào tạo GVTH ở các trƣờng đại học. 

- Tổ chức thực nghiệm các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV 

ngành GDTH theo tiếp cận năng lực nhiều lần nhằm đánh giá đầy đủ và toàn 

diện về các mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ, kinh nghiệm thực tế trong quá 

trình đào tạo SV tại cơ sở. 
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2.2. Với giảng viên đào tạo GVTH 

- Trong quá trình giảng dạy giảng viên cần xác định rõ những nội 

dung cơ bản, chủ yếu đƣợc phân bố trong chƣơng trình đào tạo GVTH để có 

những biện pháp phù hợp giúp hình thành và phát triển KNDH toán cho SV 

đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay, dành thời lƣợng phù hợp để rèn luyện cho 

SV những KNDH toán thông qua các môn học (PPDH môn Toán ở tiểu học, 

NVSP thƣờng xuyên,...). Đồng thời cần xây dựng tài liệu tự học có hƣớng dẫn 

đối với những môn học này trong chƣơng trình đào tạo GVTH. 

- Xây dựng website để hỗ trợ SV ngành GDTH tra cứu thông tin; tìm 

tƣ liệu; tài liệu tham khảo; trao đổi sản phẩm nghiên cứu khoa học giúp nâng 

cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV. 

- Giảng viên cần có những cách tiếp cận mới trong giảng dạy đào tạo 

GVTH, các cách tiếp cận này phù hợp với những định hƣớng đổi mới giáo 

dục phổ thông hiện nay, phải có sự gắn kết chặt chẽ phù hợp với thực tiễn ở 

nhà trƣờng tiểu học. 

2.3. Với SV ngành GDTH 

- Chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện các KNDH toán thông qua 

các môn học trong chƣơng trình đào tạo, chú trọng tới việc sử dụng các lí 

thuyết dạy học hiện đại vào thực hành giảng dạy rèn luyện NVSP và TTSP ở 

trƣờng tiểu học. 

- Thƣờng xuyên rèn luyện các KNDH toán theo nhiều phƣơng thức 

khác nhau, tạo ra môi trƣờng thân thiện, khích lệ, chia sẻ, trao đổi, sửa chữa 

cho nhau trong quá trình học tập, tạo nên một cộng đồng học tập biết giúp đỡ, 

học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ. 
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PHỤ LỤC  

 

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

(Dùng cho giảng viên, giáo viên tiểu học) 

 

Kính thưa quý Thầy/Cô ! 

 Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, chúng tôi kính mong quý Thầy/Cô hỗ 

trợ bằng cách cung cấp thông tin qua phiếu điều tra này theo các câu hỏi dƣới đây. 

Những ý kiến đóng góp và đánh giá của quý Thầy/Cô có ý nghĩa quan trọng trong 

nghiên cứu của chúng tôi về đổi mới phƣơng pháp đào tạo giáo viên tiểu học trình 

độ đại học. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin thu đƣợc từ phiếu điều tra này 

chỉ đƣợc dùng trong công tác nghiên cứu khoa học. 

 Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô! 

PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 Giới tính: Nam     Nữ     Thâm niên công tác ………..năm 

 Lĩnh vực chuyên môn: ……………………………………………… 

 Bộ môn: ……………………………………………………………... 

 Trƣờng: ……………………………………………………………… 

 Học hàm/Học vị: …….…; Chức danh: …..… ;   Chức vụ:…….….... 

PHẦN NỘI DUNG 

Câu 1. Thầy/Cô cho biết những xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học 

hiện nay? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 2. Trong quá trình dạy học, Thầy/Cô có thƣờng xuyên sử dụng các 

phƣơng pháp dạy học sau hay không: (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

Các phƣơng pháp dạy học 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 
Ít khi 

Chƣa bao 

giờ 

1. Dạy học giải quyết vấn đề hay dựa 

vào vấn đề  
   

2. Dạy học hợp tác    

3. Dạy học dựa vào dự án học tập    

4. Dạy học dựa vào nghiên cứu trƣờng 

hợp 
   

5. Dạy học theo tiếp cận năng lực của 

ngƣời học 
   

6. Dạy học phân hóa    

7. Dạy học cá nhân hóa    

8. Dạy học dựa vào tƣơng tác sƣ phạm     



 

 

9. Dạy học theo mô đun     

10. Dạy học dựa vào đa phƣơng tiện    

 

Câu 3. Theo Thầy/Cô, dạy học theo tiếp cận năng lực là gì? (Xin đánh 

dấu “X” vào ý phù hợp) 

  a. Đó là một phƣơng pháp dạy học                

  b. Đó là một hình thức tổ chức dạy học               

  c. Đó là một biện pháp dạy học                         

  d. Đó là một kĩ năng dạy học                           

Câu 4. Thầy/Cô đã tiến hành dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận 

năng lực chƣa?  

4.1. Nếu chƣa, xin Thầy/Cô cho biết lí do (Xin đánh dấu “X” vào những ý 

phù hợp) 

 a. Chƣa đƣợc đào tạo, tiếp cận cách dạy học theo chiến lƣợc này khi còn 

học ở trƣờng sƣ phạm  

 b. Chƣa đƣợc tham gia khóa tập huấn, bồi dƣỡng về dạy học theo chiến 

lƣợc này      

 c. Thực tế ở đơn vị công tác không ai yêu cầu thực hiện dạy học theo 

chiến lƣợc này      

 d. Thực hiện dạy học theo chiến lƣợc này cũng không ai ủng hộ, khuyến 

khích     

 đ. Mới chỉ biết lí thuyết mà không biết thực hành dạy học theo chiến lƣợc 

này          

 e. Chƣơng trình đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này       

 f. Cách quản lí đào tạo không cho phép dạy học theo chiến lƣợc này  

 g. Thói quen và năng lực của SV không cho phép dạy học theo chiến lƣợc 

này  

 h. Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo chiến lƣợc này

  

 i. Bản thân không thích dạy học theo chiến lƣợc này  

4.2. Nếu có thì hình thức tổ chức dạy học của Thầy/Cô đƣợc tiến hành nhƣ 

thế nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Thảo luận nhóm                   

 b. Tổ chức Semina                              

 c. Bài tập nghiên cứu               

 d. Bài tập thực hành                 



 

 

 đ. Sinh viên nghiên cứu khoa học      

Câu 5. Kết quả đạt đƣợc khi dạy học theo tiếp cận năng lực (Xin đánh 

dấu “X” vào những ý kiến phù hợp với quan điểm của mình) 

  1. Nâng cao kết quả học tập của SV                       

  2. Tăng cƣờng khả năng hợp tác giữa SV với SV     

  3. Tích cực hóa học tập của SV                

  4. Tăng tính thực tiễn của môn học       

  5. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hứng thú học tập của SV    

  6. Cung cấp kinh nghiệm, cách nhìn và giải pháp mới cho cả GV và SV   

  7. Cải thiện công tác tự bồi dƣỡng nghiệp vụ của giảng viên   

  8. Giúp SV rèn luyện NVSP nhanh hơn, đúng hơn                            

  9. Phát triển nhiều kĩ năng nghề nghiệp cho SV                                 

  10. Phát triển tƣ duy phê phán và giải quyết vấn đề của SV tốt hơn        

 Câu 6. Những khó khăn hay thách thức cơ bản khi dạy học dựa theo 

tiếp cận năng lực (theo kinh nghiệm hoặc hiểu biết của Thầy/Cô. Xin đánh dấu 

“X” vào những ý kiến phù hợp với quan điểm của mình) 

 Các khó khăn, thách thức Đúng Sai 

Giảng viên chƣa đƣợc đào tạo bài bản về chiến  lƣợc 

dạy học này 
  

Đa số SV chƣa sẵn sàng học tập theo chiến  lƣợc này  
  

Cách quản lí dạy học của chúng ta gây ra khó khăn về việc thay 

đổi các chiến lƣợc dạy học  
  

Nội dung đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này 
  

Thiếu những kỹ thuật và công cụ để dạy học theo chiến lƣợc này 
  

Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo chiến lƣợc 

này 
  

Cấp trên không đƣa ra những định hƣớng, chỉ đạo cụ thể về vấn đề 

này 
  

Khoa hay trƣờng không quan tâm đến vấn đề này 
  

Năng lực đào tạo chung của trƣờng không đáp ứng đƣợc dạy học 

theo chiến lƣợc này 
  

Ngƣời dạy và ngƣời học không thấy những ích lợi cụ thể của chiến  

lƣợc dạy học này 
  

 



 

 

Câu 7. Việc rèn luyện KNDH toán của SV hiện nay thƣờng đƣợc thực 

hiện theo những phƣơng thức nào sau đây? 

□ 7a. Thông qua dạy học các môn học về phƣơng pháp giảng dạy. 

□ 7b. Thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng thƣờng xuyên. 

□ 7c. Thông qua các chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và phƣơng pháp dạy học. 

□ 7d. Qua tự học, tự rèn luyện. 

□ 7e. Thông qua tổ chức giao lƣu và tập huấn với sự hỗ trợ của chuyên gia. 

□ 7f. Thông qua tổ chức các cuộc thi thiết kế bài học kiến tạo, câu lạc bộ, học hợp 

tác, dự giờ. 

□ 7g. Các cách thức khác:…………………………………………………… 

 

Câu 8. Khi tiến hành dạy học môn Toán ở tiểu học, Thầy/ Cô thƣờng sử 

dụng những kĩ năng dạy học nào sau đây và cho biết mức độ của nó? 

KN DH Toán 

 

Mức độ đạt đƣợc 

Ít khi 
Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham 

khảo môn Toán ở tiểu học 
   

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến 

thức trọng tâm của bài dạy 
   

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động 

dạy học trong bài dạy môn Toán ở tiểu học 
   

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy dạy 

học môn Toán ở tiểu học 
   

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với 

thực tiễn cuộc sống 
   

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc 

quan sát dự giờ các đồng nghiệp 
   

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng 

gặp của HS trong quá trình dạy học môn Toán 

tiểu học 

   

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và 

sách tham khảo môn Toán ở tiểu học 
   

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán 

ở tiểu học 
   

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy học 

môn Toán ở tiểu học 
   

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH môn 

Toán ở tiểu học 
   

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học 
   

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở    



 

 

tiểu học 

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH 

môn Toán ở tiểu học 
   

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp 

khó khăn trong học toán. 
   

Đánh giá chẩn đoán    

Đánh giá quá trình    

Đánh giá tổng kết    

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức 

toán của HSTH 
   

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán 

của HSTH 
   

 

Câu 9. Việc bồi dƣỡng kĩ năng dạy học toán của Thầy/ Cô đƣợc tiến 

hành bằng cách nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Thƣờng xuyên                                  

 b. Theo giai đoạn bắt buộc                                  

 c. Theo nhu cầu                                             

 d. Hiếm khi                                           

Câu 10. Nội dung phát triển kĩ năng dạy học toán của Thầy/ Cô đƣợc 

tham gia là? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Nghiên cứu bài học môn Toán                 

 b. Lập kế hoạch dạy học môn Toán                        

 c. Tổ chức dạy học môn Toán                                 

 d. Thiết kế và sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ trong dạy học môn Toán       

 đ. Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh                 

 e. Phát triển chƣơng trình                                        

Câu 11. Khi thiết kế phƣơng pháp dạy học các Thầy/Cô thƣờng quan 

tâm đến yếu tố nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Khả năng thực hiện của bản thân                         

 b. Khả năng, sở trƣờng của SV                                       

 c. Nội dung dạy học cụ thể                                         

 d. Điều kiện phƣơng tiện dạy học                            

 e. Ý kiến khác                                                            

 

 



 

 

Câu 12. Việc phát triển kĩ năng dạy học toán của theo Thầy/ Cô có cần 

thiết không? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Rất cần thiết                                 

 b. Cần thiết                                                

 c. Ít cần thiết                                               

 d. Không cần thiết                          

 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

(Dùng cho sinh viên ngành GDTH) 

 Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, chúng tôi đề nghị Anh/Chị hỗ trợ bằng 

cách cung cấp thông tin qua phiếu điều tra này theo các câu hỏi dƣới đây. Những 

thông tin thu đƣợc từ phiếu điều tra của Anh/Chị có ý nghĩa quan trọng trong 

nghiên cứu của chúng tôi về đổi mới phƣơng pháp đào tạo giáo viên tiểu học trình 

độ Đại học. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin thu đƣợc từ phiếu điều tra này 

chỉ đƣợc dùng trong công tác nghiên cứu khoa học. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị! 

 

PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 Giới tính: Nam     Nữ                            Tuổi ………………………. 

 Là sinh viên năm thứ: ………………………………………………… 

 Trƣờng: …………………………………………………………….... 

 

PHẦN NỘI DUNG 

Câu 1. Anh/Chị cho biết những xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học 

hiện nay? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 2. Trong quá trình học tập, Anh/Chị có nhận thấy Thầy/Cô thƣờng 

xuyên sử dụng các phƣơng pháp dạy học sau hay không: (Xin đánh dấu “X” vào 

những ý phù hợp) 

Các phƣơng pháp dạy học 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 
Ít khi 

Chƣa bao 

giờ 

1. Dạy học giải quyết vấn đề 

hay dựa vào vấn đề  
   



 

 

2. Dạy học hợp tác 
   

3. Dạy học dựa vào dự án học 

tập 
   

4. Dạy học dựa vào nghiên cứu 

trƣờng hợp 
   

5. Dạy học theo tiếp cận năng 

lực của ngƣời học    

6. Dạy học phân hóa 
   

7. Dạy học cá nhân hóa 
   

8. Dạy học dựa vào tƣơng tác 

sƣ phạm  
   

9. Dạy học theo mô đun     

10. Dạy học dựa vào đa 

phƣơng tiện    

 

Câu 3. Theo Anh/Chị, dạy học theo tiếp cận năng lực là gì? (Xin đánh 

dấu “X” vào ý phù hợp)  

 a. Đó là một phƣơng pháp dạy học                

  b. Đó là một hình thức tổ chức dạy học               

  c. Đó là một biện pháp dạy học                         

  d. Đó là một kĩ năng dạy học                           

Câu 4. Anh/Chị đã tiến hành học tập môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận 

năng lực chƣa?  

4.1. Nếu chƣa, xin Anh/Chị cho biết lí do (Xin đánh dấu “X” vào những ý 

phù hợp) 

 a. Chƣa đƣợc đào tạo, tiếp cận cách dạy học theo chiến lƣợc này khi còn 

học ở trƣờng sƣ phạm  

 b. Chƣa đƣợc tham gia khóa tập huấn, bồi dƣỡng về dạy học theo chiến 

lƣợc này      

 c. Thực tế ở đơn vị công tác không ai yêu cầu thực hiện dạy học theo 

chiến lƣợc này      

 d. Thực hiện dạy học theo chiến lƣợc này cũng không ai ủng hộ, khuyến 

khích     

 đ. Mới chỉ biết lí thuyết mà không biết thực hành dạy học theo chiến lƣợc 

này          

 e. Chƣơng trình đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này       



 

 

 f. Cách quản lí đào tạo không cho phép dạy học theo chiến lƣợc này  

 g. Thói quen và năng lực của SV không cho phép dạy học theo chiến lƣợc 

này  

 h. Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo chiến lƣợc này

  

 i. Bản thân không thích dạy học theo chiến lƣợc này  

4.2. Nếu có thì hình thức tổ chức dạy học của Anh/Chị đƣợc tiến hành nhƣ 

thế nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Thảo luận nhóm                   

 b. Tổ chức Semina                              

 c. Bài tập nghiên cứu               

 d. Bài tập thực hành                 

 đ. Sinh viên nghiên cứu khoa học      

Câu 5. Kết quả đạt đƣợc khi dạy học theo tiếp cận năng lực (Xin đánh 

dấu “X” vào những ý kiến phù hợp với quan điểm của mình) 

  1. Nâng cao kết quả học tập của SV                       

  2. Tăng cƣờng khả năng hợp tác giữa SV với SV     

  3. Tích cực hóa học tập của SV                

  4. Tăng tính thực tiễn của môn học       

  5. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hứng thú học tập của SV    

  6. Cung cấp kinh nghiệm, cách nhìn và giải pháp mới cho cả GV và SV   

  7. Cải thiện công tác tự bồi dƣỡng nghiệp vụ của giảng viên   

  8. Giúp SV rèn luyện NVSP nhanh hơn, đúng hơn                            

  9. Phát triển nhiều kĩ năng nghề nghiệp cho SV                                 

  10. Phát triển tƣ duy phê phán và giải quyết vấn đề của SV tốt hơn        

 Câu 6. Những khó khăn hay thách thức cơ bản khi dạy học dựa theo 

tiếp cận năng lực (theo kinh nghiệm hoặc hiểu biết của Anh/Chị. Xin đánh dấu 

“X” vào những ý kiến phù hợp với quan điểm của mình) 

 Các khó khăn, thách thức Đúng Sai 

Giảng viên chƣa đƣợc đào tạo bài bản về chiến  lƣợc 

dạy học này 
  

Đa số SV chƣa sẵn sàng học tập theo chiến  lƣợc này  
  

Cách quản lí dạy học của chúng ta gây ra khó khăn về việc thay 

đổi các chiến lƣợc dạy học  
  

Nội dung đào tạo không thích hợp để dạy học theo chiến lƣợc này 
  

Thiếu những kỹ thuật và công cụ để dạy học theo chiến lƣợc này 
  



 

 

Khuôn khổ thời gian hạn chế không đủ để dạy học theo chiến lƣợc 

này 
  

Cấp trên không đƣa ra những định hƣớng, chỉ đạo cụ thể về vấn đề 

này 
  

Khoa hay trƣờng không quan tâm đến vấn đề này 
  

Năng lực đào tạo chung của trƣờng không đáp ứng đƣợc dạy học 

theo chiến lƣợc này 
  

Ngƣời dạy và ngƣời học không thấy những ích lợi cụ thể của chiến  

lƣợc dạy học này 
  

 

Câu 7. Việc rèn luyện KNDH toán của SV hiện nay thƣờng đƣợc thực 

hiện theo những phƣơng thức nào sau đây? 

□ 7a. Thông qua dạy học các môn học về phƣơng pháp giảng dạy. 

□ 7b. Thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng thƣờng xuyên. 

□ 7c. Thông qua các chuyên đề bồi dƣỡng kĩ năng và phƣơng pháp dạy học. 

□ 7d. Qua tự học, tự rèn luyện. 

□ 7e. Thông qua tổ chức giao lƣu và tập huấn với sự hỗ trợ của chuyên gia. 

□ 7f. Thông qua tổ chức các cuộc thi thiết kế bài học kiến tạo, câu lạc bộ, học hợp 

tác, dự giờ. 

□ 7g. Các cách thức khác:…………………………………………………… 

 

Câu 8. Khi tiến hành học tập môn Toán ở tiểu học, Anh/Chị đƣợc Thầy/ 

Cô hƣớng dẫn thiết kế rèn luyện những kĩ năng nào sau đây và cho biết mức 

độ của nó? 

KN DH Toán 

 

Mức độ đạt đƣợc 

Ít khi 
Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham 

khảo môn Toán ở tiểu học 
   

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản, kiến 

thức trọng tâm của bài dạy 
   

KN dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động 

dạy học trong bài dạy môn Toán ở tiểu học 
   

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong dạy dạy 

học môn Toán ở tiểu học 
   

KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với 

thực tiễn cuộc sống 
   

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông qua việc 

quan sát dự giờ các đồng nghiệp 
   

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thƣờng 

gặp của HS trong quá trình dạy học môn Toán 

tiểu học 

   



 

 

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập và 

sách tham khảo môn Toán ở tiểu học 
   

KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán 

ở tiểu học 
   

KN tổ chức và quản lý các hoạt động dạy học 

môn Toán ở tiểu học 
   

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH môn 

Toán ở tiểu học 
   

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học 
   

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn Toán ở 

tiểu học 
   

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH 

môn Toán ở tiểu học 
   

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp 

khó khăn trong học toán. 
   

Đánh giá chẩn đoán    

Đánh giá quá trình    

Đánh giá tổng kết    

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức 

toán của HSTH 
   

KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán 

của HSTH 
   

 

Câu 9. Việc bồi dƣỡng kĩ năng dạy học toán của Anh/Chị đƣợc tiến hành 

bằng cách nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Thƣờng xuyên                                  

 b. Theo giai đoạn bắt buộc                                  

 c. Theo nhu cầu                                             

 d. Hiếm khi                                           

 

Câu 10. Nội dung phát triển kĩ năng dạy học toán của Anh/Chị đƣợc 

tham gia là? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Nghiên cứu bài học môn Toán 

 b. Lập kế hoạch dạy học môn Toán 

 c. Tổ chức dạy học môn Toán 

 d. Thiết kế và sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ trong dạy học môn Toán 

 đ. Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh 

 e. Phát triển chƣơng trình 



 

 

Câu 11. Khi thiết kế phƣơng pháp dạy học các Anh/Chị thƣờng quan 

tâm đến yếu tố nào? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Khả năng thực hiện của bản thân                         

 b. Khả năng, sở trƣờng của SV                                       

 c. Nội dung dạy học cụ thể                                         

 d. Điều kiện phƣơng tiện dạy học                            

 e. Ý kiến khác                                                            

Câu 12. Việc phát triển kĩ năng dạy học toán của theo Anh/Chị có cần 

thiết không? (Xin đánh dấu “X” vào những ý phù hợp) 

 a. Rất cần thiết                                 

 b. Cần thiết                                                

 c. Ít cần thiết                                               

 d. Không cần thiết                          

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

(Về vấn đề rèn luyện KNDH toán cho sinh viên ngành GDTH ở trường 

 Đại học theo tiếp cận năng lực) 

 

Kính thưa quý Thầy/Cô, 

Nhằm tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc dạy học tại khoa Giáo dục 

tiểu học ở các trƣờng Đại học, chúng tôi kính mong Thầy/Cô dành chút thời gian để 

cung cấp thông tin qua phiếu khảo sát này theo các đề mục gợi ý. Ý kiến của 

Thầy/Cô đƣợc xem nhƣ là những nhận định và đề xuất về vấn đề đổi mới phƣơng 

pháp đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học nhằm rèn luyện KNDH toán. 

Những thông tin thu đƣợc từ phiếu điều tra này đƣợc bảo mật về nội dung 

cũng nhƣ danh tính của ngƣời trả lời. Đây là những thông tin có nhiều ý nghĩa về 

mặt nghiên cứu nên chúng tôi rất mong nhận đƣợc sự phản hồi tích cực từ phía 

Thầy/Cô. 

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô! 

PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:……………………………………(Có thể ghi hoặc không) 

Giới tính: Nam □  Nữ □    Thâm niên công tác ở Đại học:……. năm 

Lĩnh vực chuyên môn:………………………………………………………... 

 Bộ môn:…………………………; Khoa/Phòng/Trung tâm:.…………............ 

 Trƣờng/Viện:…..……………………………………………………… 

 Học hàm/Học vị:…..………..; Chức danh:…………….; Chức vụ:…… 

PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT 



 

 

1. Nhận định của Thầy/Cô về thực trạng hoạt động rèn luyện KNDH của SV 

ngành GDTH: 

1.1. Nhận định về hiểu biết của sinh viên về dạy học theo tiếp cận năng lực (Gợi ý: 

thông qua quá trình học tập các môn học về phương pháp giảng dạy, qua tự học, 

qua chuyên đề, hội thảo… sinh viên đã có hiểu biết gì về dạy học theo tiếp cận năng 

lực chưa? ở mức độ nào? ): 

 

 

 

 

 

1.2. Nhận định về KNDH toán của sinh viên ngành GDTH (gợi ý: sau khi học xong 

các học phần PPDH và rèn luyện NVSP, sinh viên đã hình thành được KNDH 

chưa? Đã biết vận dụng các lí thuyết dạy học hiện đại, trong đó có dạy học theo 

tiếp cận năng lực vào quá trình giảng dạy chưa?): 

 

 

 

 

 

1.3. Nhận định mức độ hiệu quả của hoạt động rèn luyện KNDH toán cho SV ngành 

GDTH hiện nay (gợi ý: các hoạt động góp phần rèn luyện KNDH toán cho SV hiện 

nay là gì? Chúng có đem lại hiệu quả thiết thực không? ): 

 

 

 

 

 

2. Những đề xuất của Thầy/Cô nhằm nâng cao hiệu quả việc rèn luyện KNDH 

toán cho SV ngành GDTH theo tiếp cận năng lực 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2: THỰC NGHIỆM 

 

BÀI KIỂM TRA 

Bài kiểm tra số 1 

Hãy xây dựng kế hoạch bài học “Bài: Cộng hai số thập phân” môn 

Toán lớp 5. 

Lưu ý: Được sử dụng sách giáo khoa môn Toán lớp 5. 

 

Bài kiểm tra số 2 

Hãy thiết kế bài học để phát triển năng lực cho HS: “Bài: Chia một số 

thập phân cho một số thập phân” môn Toán lớp 5. 

Lưu ý: Được sử dụng sách giáo khoa môn Toán lớp 5. 

 

Bài kiểm tra số 3 

Hãy thiết kế bài học để phát triển năng lực cho HS: “Bài: Diện tích 

hình tam giác” môn Toán lớp 5. 

Lưu ý: Được sử dụng sách giáo khoa môn Toán lớp 5. 

 

 

CÔNG THỨC TÍNH CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ ĐẶC TRƢNG ĐỂ KIỂM 

ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

 

Điểm trung bình:  



n

i

ii fx
n

x
1

1
 

Sai số trung bình cộng: 
n

m


  

Phƣơng sai:     i

n

i

i fxx
n

.
1

2

1




  

Độ lệch chuẩn: biểu thị mức độ phân tán của các số liệu quanh giá trị trung 

bình:     

Hệ số biến thiên:   100(%)
x

Cv


  

Kiểm định độ tin cậy về sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình cộng của 

thực nghiệm và đối chứng bằng đại lƣợng kiểm định dt  theo công thức: 

   

2

2

2

1

2

1

21

nn

xx
td





  

Giá trị tới hạn của dt  là t . Tra trong bảng phân phối Student với 01,0  và 

bậc tự do 221  nnf . Nếu ttd ||  thì sự sai khác giữa các giá trị trung bình của 

thực nghiệm và đối chứng là có ý nghĩa. 



 

 

Chú thích công thức: 

- 21,nn : Số lƣợng học sinh lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

-  : Phƣơng sai 

- 21, : Độ lệch chuẩn của các lớp thực nghiệm và đối chứng 

- 
21, xx : Điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

- ii xf , : Số bài kiểm tra đạt đƣợc điểm tƣơng ứng là ix , trong đó 100  ix  

đặc trƣng cho phân bố điểm của bài kiểm tra ở mỗi lớp. 

 

 

PHỤ LỤC 3: CHUYÊN ĐỀ 

RÈN LUYỆN KNDH TOÁN CHO SV NGÀNH GDTH Ở TRƢỜNG ĐẠI 

HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

1. Dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

1.1. Khái niệm năng lực và dạy học theo tiếp cận năng lực 

a. Khái niệm năng lực 

 Năng lực đƣợc hiểu là năng lực thực hiện, đó là việc sở hữu các yếu tố kiến 

thức, kĩ năng, thái độ và nhân cách mà một ngƣời cần có để đáp ứng những yêu cầu 

của một nhiệm vụ cụ thể. Nói cách khác, phải biết làm (know - how) chứ không chỉ 

biết và hiểu (know - what). 

b. Dạy học theo tiếp cận năng lực 

Dạy học theo tiếp cận năng lực là quá trình tổ chức, điều khiển, hƣớng dẫn 

của ngƣời dạy giúp ngƣời học nghiên cứu, tìm tòi, khám phá ra tri thức một cách 

chủ động, tích cực; đảm bảo hoạt động dạy học đạt hiệu quả, nhằm hình thành và 

phát triển năng lực cho ngƣời học, đạt đƣợc mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu ra đã 

qui định. 

1.2. Nguyên tắc của dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

a) Tăng cƣờng hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS  

Để hình thành và phát triển năng lực cho HS thì phải dựa trên nguyên tắc học 

qua thực hành, qua làm việc và đạt đƣợc kết quả, do đó các hoạt động học tập của 

HS phải tăng cƣờng thời lƣợng thực hành, tự nghiên cứu, tự học, thảo luận nhóm, 

ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn để góp phần tích cực vào việc phát triển 

năng lực cho họ.  

b) Khai thác tốt sở trƣờng học tập và tiềm năng vốn có của HS 

 Quá trình học tập của HS diễn ra phức tạp, theo nhiều phƣơng thức học tập 

khác nhau, mỗi HS có một kiểu phƣơng thức học tập riêng biệt (học bằng bắt 

chƣớc, sao chép; học bằng hành động, thực hành; học bằng chia sẻ, hợp tác; học 

bằng cá nhân suy nghĩ, nghiên cứu; …). Vì vậy, phƣơng pháp dạy học của mỗi GV 

cũng phải thích ứng với các kiểu học tập đa dạng đó, phải tạo ra môi trƣờng và cơ 

hội để ngƣời học phát triển hoạt động học tập dựa trên vốn kinh nghiệm, kiến thức 

đã có của ngƣời học. 

  Dựa trên các phƣơng thức học tập riêng biệt của mỗi HS, từ việc hiểu rất rõ 

các kiểu học tập, năng lực, sở thích học tập của mỗi HS để ngƣời dạy kết hợp, điều 

chỉnh các phƣơng pháp dạy học phù hợp với mỗi ngƣời học. Sự đa dạng của các 



 

 

kiểu học tập tạo ra nhiều cơ hội để ngƣời học tiến hành hoạt động học tập, mỗi HS 

sử dụng cách nào mang lại hiệu quả nhất, thích hợp nhất, phù hợp nhất.  

c) Xây dựng môi trƣờng học tập tích cực cho HS 

 Để dạy học theo tiếp cận năng lực mang lại hiệu quả đòi hỏi môi trƣờng học 

tập của HS có tính trải nghiệm, HS phải thƣờng xuyên đƣợc thực tế, đƣợc thực 

hành, GV cần sử dụng nhiều kĩ thuật dạy học để tạo ra môi trƣờng học tập đa dạng, 

phong phú, phù hợp với năng lực của mỗi HS nhằm khai thác vốn sống, vốn kinh 

nghiệm của HS vào giải quyết các hoạt động học tập, đây là yếu tố quan trọng giúp 

HS phát triển năng lực của mình. 

1.3. Một số phƣơng pháp dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực 

a) Mô hình lớp học đảo ngƣợc 

Lớp học đảo ngƣợc (Flipped – Classroom) là mô hình dạy học mà tiến trình 

tổ chức các hoạt động dạy và học đƣợc đảo ngƣợc so với cách tổ chức dạy học 

truyền thống. Nghĩa là thay vì ngƣời dạy truyền thụ, giảng giải, cắt nghĩa kiến thức 

cho ngƣời học trên lớp học, thì trong mô hình dạy học này, ngƣời dạy đƣa ra các bài 

giảng dƣới dạng video, audio và các loại học liệu khác để ngƣời học tự học, tự 

nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ học tập ở nhà. Còn việc thực hành, ứng dụng, 

củng cố hay đào sâu, mở rộng một nội dung kiến thức có tính thách thức cao thì 

đƣợc thực hiện ở trên lớp. 

 Lớp học đảo ngƣợc làm thay đổi vai trò của ngƣời dạy và ngƣời học, ngƣời 

dạy không phải lên lớp để truyền thụ những nội dung, kiến thức trong bài giảng mà 

chỉ thảo luận, trao đổi, giải thích những vấn đề mà ngƣời học chƣa giải quyết đƣợc. 

Việc tiếp thu kiến thức của ngƣời học thông qua tự học, tự nghiên cứu, học qua xem 

video bài giảng của thầy, học qua trực tuyến.   

Bản chất của lớp học đảo ngƣợc hƣớng đến hoạt động hóa việc học của 

ngƣời học, chú trọng đến môi trƣờng học tập của ngƣời học nhằm nâng cao tri thức 

từ tri thức vốn có đến tri thức cần chiếm lĩnh, tăng thời gian hỗ trợ của GV cho 

những hoạt động cần tƣ duy đào sâu, giải đáp cho HS những vấn đề chƣa hiểu rõ 

hoặc cần mở rộng thêm, tăng cƣờng các hoạt động học tập làm việc theo nhóm giúp 

các em có nhiều cơ hội tƣơng tác, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. 

b) Mô hình học tập kết hợp 

 Học tập kết hợp (Blended Learning) là mô hình tổ chức hoạt động học tập 

cho ngƣời học theo hƣớng kết hợp giữa dạy học truyền thống (đối thoại trực tiếp 

trên lớp) và dạy học trực tuyến (tƣơng tác gián tiếp qua môi trƣờng mạng) nhằm đạt 

đƣợc mục tiêu dạy học. 

Mô hình này có những ƣu điểm nổi bật, bổ sung những nhƣợc điểm của dạy 

học truyền thống, giúp mở rộng không gian lớp học, môi trƣờng học tập có tính mở 

và tƣơng tác cao; HS đƣợc trải nghiệm học tập, kiến thức môn học thƣờng xuyên 

đƣợc cập nhật, mở rộng sâu sắc hơn chứ không chỉ đóng khuôn trong tài liệu; tạo ra 

nhiều cơ hội để HS học tập theo nhu cầu, sở thích và năng lực của mình; lựa chọn 

thời gian, không gian và môi trƣờng học tập phù hợp với mỗi HS.   

Học tập kết hợp tạo cơ ra nhiều hội cho HS tự nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức 

khoa học bằng cách tiếp cận nhiều nguồn tƣ liệu phong phú với các định dạng khác 



 

 

nhau nhƣ video, văn bản, hình ảnh, âm thanh, sơ đồ,… Trong đó, internet vừa là 

môi trƣờng phân phối tài nguyên học tập vừa là nơi diễn ra các hoạt động dạy và 

học. HS đƣợc học tập theo nhiều phƣơng thức khác nhau nhƣ học trực tiếp trên lớp 

(nhóm, cá nhân, seminar, hội thảo); học trực tuyến qua mạng (chat, online, blog); tự 

mình học tập, nghiên cứu (trực tuyến, độc lập). Giúp các em húng thú hơn, tích cực 

hơn trong học tập để đạt hiệu quả cao nhất.  

2. Đặc trƣng của dạy học môn Toán ở tiểu học 

2.1. Chƣơng trình môn Toán ở tiểu học 

Môn Toán cấp tiểu học nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 

a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: 

thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy ở mức độ đơn giản; nêu và trả lời đƣợc câu hỏi 

khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn đƣợc các phép toán và công thức 

số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng, cách thức 

giải quyết vấn đề; sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông 

thƣờng, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống 

đơn giản; sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng tiện học toán đơn giản để thực hiện 

các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.  

b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:   

– Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên 

những tập hợp số đó. 

– Hình học và Đo lƣờng: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm (ở 

mức độ trực quan) của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; tạo lập một 

số mô hình hình học đơn giản; tính toán một số đại lƣợng hình học; phát triển trí 

tƣởng tƣợng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình 

học và Đo lƣờng (với các đại lƣợng đo thông dụng). 

– Thống kê và Xác suất: Một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản; giải 

quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với một số yếu tố thống kê và xác suất. 

c) Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác nhƣ: Đạo đức, Tự nhiên 

và xã hội, Hoạt động trải nghiệm,… góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban 

đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội. 

d) Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 

LỚP 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Đếm, đọc, viết 

các số trong 

phạm vi 100 

– Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10; 

trong phạm vi 20; trong phạm vi 100.  

– Nhận biết đƣợc chục và đơn vị, số tròn chục. 



 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

So sánh các số 

trong phạm vi 

100 

Nhận biết đƣợc cách so sánh, xếp thứ tự các số 

trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 

số).  

Các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Phép cộng, phép 

trừ 

 

– Nhận biết đƣợc ý nghĩa của phép cộng, phép 

trừ. 

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ (không nhớ) 

các số trong phạm vi 100. 

– Làm quen với việc thực hiện tính toán trong 

trƣờng hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo 

thứ tự từ trái sang phải). 

Tính nhẩm – Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm trong 

phạm vi 10. 

– Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm các số tròn 

chục. 

Thực hành giải 

quyết vấn đề liên 

quan đến các 

phép tính cộng, 

trừ 

– Nhận biết đƣợc ý nghĩa thực tiễn của phép tính 

(cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình 

huống thực tiễn. 

– Nhận biết và viết đƣợc phép tính (cộng, trừ) 

phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và 

tính đƣợc kết quả đúng. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng  

và hình 

khối 

Quan sát, nhận 

biết hình dạng 

của một số hình 

phẳng và hình 

khối đơn giản 

– Nhận biết đƣợc vị trí, định hƣớng trong không 

gian: trên – dƣới, phải – trái, trƣớc – sau, ở giữa. 

– Nhận dạng đƣợc hình vuông, hình tròn, hình 

tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng 

bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 

– Nhận dạng đƣợc khối lập phƣơng, khối hộp chữ 

nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập 

cá nhân hoặc vật thật. 

Thực hành lắp 

ghép, xếp hình 

gắn với một số 

hình phẳng và 

hình khối đơn 

giản 

 

Nhận biết và thực hiện đƣợc việc lắp ghép, xếp 

hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân 

hoặc vật thật. 

 



 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị 

đo đại lượng 

– Nhận biết đƣợc về “dài hơn”, “ngắn hơn”. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo độ dài: cm (xăng-ti-

mét); đọc và viết đƣợc số đo độ dài trong phạm vi 

100cm.   

– Nhận biết đƣợc mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên 

gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ. 

– Nhận biết đƣợc giờ đúng trên đồng hồ.  

Thực hành đo đại 

lượng 

– Thực hiện đƣợc việc đo và ƣớc lƣợng độ dài 

theo đơn vị đo tự quy ƣớc (gang tay, bƣớc 

chân,...). 

– Thực hiện đƣợc việc đo độ dài bằng thƣớc 

thẳng với đơn vị đo là cm. 

– Thực hiện đƣợc việc đọc giờ đúng trên đồng hồ. 

– Xác định đƣợc thứ, ngày trong tuần khi xem 

lịch (loại lịch tờ hàng ngày). 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn 

giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ đúng và 

xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày). 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt 

động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn: 

– Thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực 

tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,...). 

– Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hƣớng không gian (ví dụ: xác 

định đƣợc một vật ở trên hoặc dƣới mặt bàn, một vật cao hơn hoặc thấp hơn vật 

khác,...). 

– Thực hành đo và ƣớc lƣợng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị đo 

cm; thực hành đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch loại lịch tờ hằng ngày. 

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: các trò chơi học 

toán,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản. 

 



 

 

LỚP 2 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo 

thập phân của 

một số 

– Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 1000. 

– Nhận biết đƣợc số tròn trăm. 

– Nhận biết đƣợc số liền trƣớc, số liền sau của 

một số. 

– Thực hiện đƣợc việc viết số thành tổng của 

trăm, chục, đơn vị. 

– Nhận biết đƣợc tia số và viết đƣợc số thích hợp 

trên tia số. 

So sánh các số  – Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm 

vi 1000.  

– Xác định đƣợc số lớn nhất hoặc số bé nhất 

trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm 

vi 1000). 

– Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự 

(từ bé đến lớn hoặc ngƣợc lại) trong một nhóm có 

không quá 4 số (trong phạm vi 1000). 

Ước lượng số đồ 

vật 

Làm quen với việc ƣớc lƣợng số đồ vật theo các 

nhóm 1 chục. 

Các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Phép cộng, phép 

trừ 

– Nhận biết đƣợc các thành phần của phép cộng, 

phép trừ. 

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ (không 

nhớ, có nhớ không quá một lƣợt) các số trong 

phạm vi 1000. 

– Thực hiện đƣợc việc tính toán trong trƣờng hợp 

có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái 

sang phải). 

Phép nhân, phép 

chia 

– Nhận biết đƣợc ý nghĩa của phép nhân, phép 

chia. 

– Nhận biết đƣợc các thành phần của phép nhân, 

phép chia. 

– Vận dụng đƣợc bảng nhân 2 và bảng nhân 5 

trong thực hành tính. 

– Vận dụng đƣợc bảng chia 2 và bảng chia 5 



 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

trong thực hành tính. 

Tính nhẩm  – Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm trong 

phạm vi 20.  

– Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm các số tròn 

chục, tròn trăm trong phạm vi 1000. 

 Thực hành giải 

quyết vấn đề liên 

quan đến các 

phép tính đã học 

– Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính 

(cộng, trừ, nhân, chia) thông qua tranh ảnh, hình 

vẽ hoặc tình huống thực tiễn. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán có một bƣớc tính (trong phạm vi các 

số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa 

thực tế của phép tính (ví dụ: bài toán về thêm, bớt 

một số đơn vị; bài toán về nhiều hơn, ít hơn một 

số đơn vị). 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng  

và hình 

khối 

Quan sát, nhận 

biết, mô tả hình 

dạng của một số 

hình phẳng và 

hình khối đơn 

giản 

– Nhận biết đƣợc điểm, đoạn thẳng, đƣờng cong, 

đƣờng thẳng, đƣờng gấp khúc, ba điểm thẳng 

hàng thông qua hình ảnh trực quan.  

– Nhận dạng đƣợc hình tứ giác thông qua việc sử 

dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.  

– Nhận dạng đƣợc khối trụ, khối cầu thông qua 

việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật 

thật. 

Thực hành đo, vẽ, 

lắp ghép, tạo 

hình gắn với một 

số hình phẳng và 

hình khối đã học  

– Thực hiện đƣợc việc vẽ đoạn thẳng có độ dài 

cho trƣớc. 

– Nhận biết và thực hiện đƣợc việc gấp, cắt, 

ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ 

dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn 

giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã 

học. 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị 

đo đại lượng 

– Nhận biết đƣợc về “nặng hơn”, “nhẹ hơn”. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo khối lƣợng: kg (ki-lô-

gam); đọc và viết đƣợc số đo khối lƣợng trong 

phạm vi 1000kg. 



 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo dung tích: l (lít); đọc 

và viết đƣợc số đo dung tích trong phạm vi 1000 

lít. 

– Nhận biết đƣợc các đơn vị đo độ dài dm (đề-

xi-mét), m (mét), km (ki-lô-mét) và quan hệ giữa 

các đơn vị đo độ dài đã học.  

– Nhận biết đƣợc một ngày có 24 giờ; một giờ có 

60 phút.  

– Nhận biết đƣợc số ngày trong tháng, ngày trong 

tháng (ví dụ: tháng Ba có 31 ngày; sinh nhật Bác 

Hồ là ngày 19 tháng 5). 

– Nhận biết đƣợc tiền Việt Nam thông qua hình 

ảnh một số tờ tiền. 

Thực hành đo đại 

lượng 

– Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng (một 

số loại cân thông dụng, thƣớc thẳng có chia vạch 

đến xăng-ti-mét,...) để thực hành cân, đo, đong, 

đếm. 

– Đọc đƣợc giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 

3, số 6. 

Tính toán và ước 

lượng với các số 

đo đại lượng 

 

– Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán 

với các số đo độ dài, khối lƣợng, dung tích đã 

học.  

– Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các số đo trong 

một số trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: cột cờ trƣờng 

em cao khoảng 6m, cửa ra vào của lớp học cao 

khoảng 2m,...). 

– Tính đƣợc độ dài đƣờng gấp khúc khi biết độ 

dài các cạnh. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên 

quan đến đo lƣờng các đại lƣợng đã học. 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu 

tố  thống kê 

Thu thập, phân 

loại, sắp xếp các 

số liệu  

Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm 

các đối tƣợng thống kê (trong một số tình huống 

đơn giản). 

Đọc biểu đồ 

tranh 

Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ 

tranh. 
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Nhận xét về các 

số liệu trên biểu 

đồ tranh 

Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ 

tranh. 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu 

tố xác suất 

Làm quen với các 

khả năng xảy ra 

(có tính ngẫu 

nhiên) của một sự 

kiện 

Làm quen với việc mô tả những hiện tƣợng liên 

quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không 

thể, thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi, hoặc 

xuất phát từ thực tiễn.  

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt 

động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn: 

– Thực hành tính toán, đo lƣờng và ƣớc lƣợng độ dài, khối lƣợng, dung tích một số 

đồ vật trong thực tiễn; thực hành đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch; thực hành sắp xếp 

thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân hằng ngày, trong tuần,... 

– Thực hành thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm một số đối tƣợng thống kê 

trong trƣờng, lớp. 

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học toán 

hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến 

thức cơ bản. 

 

LỚP 3 
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SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo 

thập phân của 

một số 

– Đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10 000; 

trong phạm vi 100 000. 

– Nhận biết đƣợc số tròn nghìn, tròn mƣời nghìn. 

– Nhận biết đƣợc cấu tạo thập phân của một số. 

– Nhận biết đƣợc chữ số La Mã và viết đƣợc các 

số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng 

chữ số La Mã. 

So sánh các số  – Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm 

vi 100 000.  
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– Xác định đƣợc số lớn nhất hoặc số bé nhất 

trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm 

vi 100 000). 

– Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự 

(từ bé đến lớn hoặc ngƣợc lại) trong một nhóm có 

không quá 4 số (trong phạm vi 100 000). 

Làm tròn số Làm quen với việc làm tròn số đến tròn chục, 

tròn trăm, tròn nghìn, tròn mƣời nghìn (ví dụ: làm 

tròn số 1234 đến hàng chục thì đƣợc số 1230). 

Các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Phép cộng, phép 

trừ 

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ các số có 

đến 5 chữ số (có nhớ không quá hai lƣợt và 

không liên tiếp).  

– Nhận biết đƣợc tính chất giao hoán, tính chất 

kết hợp của phép cộng và mối quan hệ giữa phép 

cộng với phép trừ trong thực hành tính. 

Phép nhân, phép 

chia 

– Vận dụng đƣợc các bảng nhân, bảng chia 2, 

3,..., 9 trong thực hành tính. 

– Thực hiện đƣợc phép nhân với số có một chữ 

số (có nhớ không quá hai lƣợt và không liên tiếp). 

– Thực hiện đƣợc phép chia cho số có một chữ 

số. 

– Nhận biết và thực hiện đƣợc phép chia hết và 

phép chia có dƣ. 

– Nhận biết đƣợc tính chất giao hoán, tính chất 

kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép 

nhân với phép chia trong thực hành tính. 

Tính nhẩm  Thực hiện đƣợc cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong 

những trƣờng hợp đơn giản. 

Biểu thức số  – Làm quen với biểu thức số. 

– Tính đƣợc giá trị của biểu thức số có đến hai 

dấu phép tính và không có dấu ngoặc. 

– Tính đƣợc giá trị của biểu thức số có đến hai 

dấu phép tính và có dấu ngoặc theo nguyên tắc 

thực hiện trong dấu ngoặc trƣớc. 

– Xác định đƣợc thành phần chƣa biết của phép 

tính thông qua các giá trị đã biết. 

 Thực hành giải 

quyết vấn đề liên 

Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán có đến hai bƣớc tính (trong phạm vi 
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quan đến các 

phép tính đã học 

các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa 

thực tế của phép tính; liên quan đến thành phần 

và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối 

quan hệ so sánh trực tiếp và đơn giản (chẳng hạn: 

gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số 

lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé).  

Phân số 

Phân số Làm quen với 

phân số – Nhận biết đƣợc về 
1 1 1

; ;...;
2 3 9  

thông qua các 

hình ảnh trực quan. 

– Xác định đƣợc 
1 1 1

; ;...;
2 3 9  

của một nhóm đồ vật 

(đối tƣợng) bằng việc chia thành các phần đều 

nhau. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng 

và hình 

khối 

Quan sát, nhận 

biết, mô tả hình 

dạng và đặc điểm 

của một số hình 

phẳng và hình 

khối  

đơn giản 

– Nhận biết đƣợc điểm ở giữa, trung điểm của 

đoạn thẳng. 

– Nhận biết đƣợc góc, góc vuông, góc không 

vuông.  

– Nhận biết đƣợc tam giác, tứ giác. 

– Nhận biết đƣợc một số yếu tố cơ bản nhƣ đỉnh, 

cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông; tâm, 

bán kính, đƣờng kính của hình tròn.  

– Nhận biết đƣợc một số yếu tố cơ bản nhƣ đỉnh, 

cạnh, mặt của khối lập phƣơng, khối hộp chữ 

nhật. 

Thực hành đo, vẽ, 

lắp ghép, tạo 

hình gắn với một 

số hình phẳng và 

hình khối đã học  

–  Thực hiện đƣợc việc vẽ góc vuông, đƣờng 

tròn, vẽ trang trí. 

– Sử dụng đƣợc êke để kiểm tra góc vuông, sử 

dụng đƣợc compa để vẽ đƣờng tròn. 

–  Thực hiện đƣợc việc vẽ hình vuông, hình chữ 

nhật bằng lƣới ô vuông.  

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề liên quan đến 

gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí. 
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Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị 

đo đại lượng 

– Nhận biết đƣợc “diện tích” thông qua một số 

biểu tƣợng cụ thể. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo diện tích: cm
2 

(xăng-

ti-mét vuông).  

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo độ dài: mm (mi-li-

mét); quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm và mm.  

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo khối lƣợng: g (gam); 

quan hệ giữa g và kg. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo dung tích: ml (mi-li-

lít); quan hệ giữa l và ml. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo nhiệt độ (
o
C). 

– Nhận biết đƣợc mệnh giá của các tờ tiền Việt 

Nam (trong phạm vi        100 000 đồng); nhận 

biết đƣợc tờ tiền hai trăm nghìn đồng và năm 

trăm nghìn đồng (không yêu cầu học sinh đọc, 

viết số chỉ mệnh giá). 

– Nhận biết đƣợc tháng trong năm. 

Thực hành đo đại 

lượng 

– Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng (một 

số loại cân thông dụng, thƣớc thẳng có chia vạch 

đến mi-li-mét, nhiệt kế,...) để thực hành cân, đo, 

đong, đếm. 

– Đọc đƣợc giờ chính xác đến 5 phút và từng 

phút trên đồng hồ. 

Tính toán và ước 

lượng với các số 

đo đại lượng 

 

– Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán 

với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); diện 

tích (cm
2
); khối lƣợng (g, kg); dung tích (ml, l); 

thời gian (phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm); 

tiền Việt Nam đã học. 

– Tính đƣợc chu vi của hình tam giác, hình tứ 

giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài 

các cạnh. 

– Tính đƣợc diện tích hình chữ nhật, hình vuông.  

– Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các kết quả đo 

lƣờng trong một số trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: 

cân nặng của một con gà khoảng 2kg,...). 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên 

quan đến đo lƣờng. 
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MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu 

tố thống kê 

Thu thập, phân 

loại, sắp xếp các 

số liệu  

Nhận biết đƣợc cách thu thập, phân loại, ghi chép 

số liệu thống kê (trong một số tình huống đơn 

giản) theo các tiêu chí cho trƣớc. 

Đọc, mô tả bảng 

số liệu  

Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng bảng. 

Nhận xét về các 

số liệu trong 

bảng 

Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ bảng số 

liệu. 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu 

tố xác suất 

Nhận biết và mô 

tả các khả năng 

xảy ra (có tính 

ngẫu nhiên) của 

một sự kiện 

 

Nhận biết và mô tả đƣợc các khả năng xảy ra (có 

tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 

lần) thí nghiệm đơn giản (ví dụ: nhận ra đƣợc hai 

khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng 

xu khi tung 1 lần; nhận ra đƣợc hai khả năng xảy 

ra đối với màu của quả bóng lấy ra từ hộp kín 

đựng các quả bóng có hai màu xanh hoặc đỏ;...). 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt 

động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn: 

– Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lƣờng và ƣớc lƣợng nhƣ: 

thực hành tính và ƣớc lƣợng chu vi, diện tích của một số hình phẳng trong thực tế 

liên quan đến các hình phẳng đã đƣợc học; thực hành đo, cân, đong và ƣớc lƣợng độ 

dài, khối lƣợng, dung tích, nhiệt độ,... 

– Thực hành thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho 

trƣớc) về một số đối tƣợng thống kê trong trƣờng, lớp.  

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học Toán 

hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi 

hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn tập, 

củng cố các kiến thức toán. 
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SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Số và cấu tạo 

thập phân của 

một số 

– Đọc, viết đƣợc các số có nhiều chữ số (đến lớp 

triệu). 

– Nhận biết đƣợc cấu tạo thập phân của một số và 

giá trị theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số. 

– Nhận biết đƣợc số chẵn, số lẻ. 

– Làm quen với dãy số tự nhiên và đặc điểm. 

So sánh các số  – Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số trong phạm 

vi lớp triệu. 

– Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số theo thứ tự 

(từ bé đến lớn hoặc ngƣợc lại) trong một nhóm có 

không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu). 

Làm tròn số Làm tròn đƣợc số đến tròn chục, tròn trăm, tròn 

nghìn, tròn mƣời nghìn, tròn trăm nghìn (ví dụ: 

làm tròn số 12 345 đến hàng trăm thì đƣợc số      

12 300). 

Các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Phép cộng, phép 

trừ 

– Thực hiện đƣợc các phép cộng, phép trừ các số 

tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba 

lƣợt và không liên tiếp). 

– Vận dụng đƣợc tính chất giao hoán, tính chất 

kết hợp của phép cộng và quan hệ giữa phép cộng 

và phép trừ trong thực hành tính toán. 

Phép nhân, phép 

chia 

– Tính đƣợc số trung bình cộng của hai hay nhiều 

số. 

– Thực hiện đƣợc phép nhân với các số có không 

quá hai chữ số. 

– Thực hiện đƣợc phép chia cho số có không quá 

hai chữ số. 

– Thực hiện đƣợc phép nhân với 10; 100; 1000;... 

và phép chia cho 10; 100; 1000;... 

– Vận dụng đƣợc tính chất giao hoán, tính chất 

kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép 

nhân với phép chia trong thực hành tính toán. 

Tính nhẩm  – Vận dụng đƣợc tính chất của phép tính để tính 
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nhẩm và tính bằng cách thuận tiện nhất. 

– Ƣớc lƣợng đƣợc trong những tính toán đơn 

giản (ví dụ: chia 572 cho 21 thì đƣợc thƣơng 

không thể là 30). 

Biểu thức số và 

biểu thức chữ 

– Làm quen với biểu thức chứa một, hai, ba chữ 

và tính đƣợc giá trị của biểu thức chứa một, hai, 

hoặc ba chữ (trƣờng hợp đơn giản). 

– Vận dụng đƣợc tính chất phân phối của phép 

nhân đối với phép cộng trong tính giá trị của biểu 

thức. 

 Thực hành giải 

quyết vấn đề liên 

quan đến các 

phép tính đã học 

Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán có đến hai hoặc ba bƣớc tính (trong 

phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến 

thành phần và kết quả của phép tính; liên quan 

đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp hoặc các 

mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản (ví 

dụ: bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng 

của hai số; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 

hai số đó; bài toán liên quan đến rút về đơn vị).  

Phân số 

Phân số Khái niệm ban 

đầu về phân số 

– Nhận biết đƣợc khái niệm ban đầu về phân số, 

tử số, mẫu số. 

– Đọc, viết đƣợc các phân số. 

Tính chất cơ bản 

của phân số 

– Nhận biết đƣợc tính chất cơ bản của phân số. 

– Thực hiện đƣợc việc rút gọn phân số trong 

những trƣờng hợp đơn giản. 

– Thực hiện đƣợc việc quy đồng mẫu số hai phân 

số trong trƣờng hợp có một mẫu số chia hết cho 

mẫu số còn lại. 

So sánh phân số – So sánh và sắp xếp đƣợc thứ tự các phân số 

trong những trƣờng hợp sau: các phân số có cùng 

mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số 

còn lại. 

– Xác định đƣợc phân số lớn nhất, bé nhất (trong 

một nhóm có không quá 4 phân số) trong những 

trƣờng hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có 

một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại. 

Các phép Các phép tính – Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ phân số 
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tính với 

phân số 

cộng, trừ, nhân, 

chia với phân số 

trong những trƣờng hợp sau: các phân số có cùng 

mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số 

còn lại.  

– Thực hiện đƣợc phép nhân, phép chia hai phân 

số. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán (có đến hai hoặc ba bƣớc tính) liên 

quan đến 4 phép tính với phân số (ví dụ: bài toán 

liên quan đến tìm phân số của một số). 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng 

và hình 

khối 

Quan sát, nhận 

biết, mô tả hình 

dạng và đặc điểm 

của một số hình 

phẳng đơn giản 

– Nhận biết đƣợc góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

– Nhận biết đƣợc hai đƣờng thẳng vuông góc, hai 

đƣờng thẳng song song. 

– Nhận biết đƣợc hình bình hành, hình thoi. 

 

Thực hành đo, vẽ, 

lắp ghép, tạo 

hình gắn với một 

số hình phẳng và 

hình khối đã học  

 

– Thực hiện đƣợc việc vẽ đƣờng thẳng vuông 

góc, đƣờng thẳng song song bằng thƣớc thẳng và 

êke. 

– Thực hiện đƣợc việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập 

một số hình phẳng và hình khối đã học. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề liên quan đến đo 

góc, vẽ hình, lắp ghép, tạo lập hình gắn với một 

số hình phẳng và hình khối đã học. 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị 

đo đại lượng 

– Nhận biết đƣợc các đơn vị đo khối lƣợng: yến, 

tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với kg. 

– Nhận biết đƣợc các đơn vị đo diện tích: dm
2 

(đề-xi-mét vuông), m
2
 (mét vuông), mm

2
 (mi-li-

mét vuông) và quan hệ giữa các đơn vị đó. 

– Nhận biết đƣợc các đơn vị đo thời gian: giây, 

thế kỉ và quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã 

học. 

– Nhận biết đƣợc đơn vị đo góc: độ (
o
). 

Thực hành đo đại 

lượng 

– Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng để 

thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian với 

các đơn vị đo đã học. 
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– Sử dụng đƣợc thƣớc đo góc để đo các góc: 60
o
; 

90
o
; 120

o
; 180

o
. 

Tính toán và ước 

lượng với các số 

đo đại lượng 

 

– Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán 

với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); diện 

tích (mm
2
, cm

2
, dm

2
, m

2
); khối lƣợng (g, kg, yến, 

tạ, tấn); dung tích (ml, l); thời gian (giây, phút, 

giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, thế kỉ); tiền Việt 

Nam đã học. 

– Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng các kết quả đo 

lƣờng trong một số trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: 

con bò cân nặng khoảng 3 tạ,...). 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên 

quan đến đo độ dài, diện tích, khối lƣợng, dung 

tích, thời gian, tiền Việt Nam. 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu 

tố thống kê 

Thu thập, phân 

loại, sắp xếp các 

số liệu  

– Nhận biết đƣợc về dãy số liệu thống kê.  

– Nhận biết đƣợc cách sắp xếp dãy số liệu thống 

kê theo các tiêu chí cho trƣớc. 

Đọc, mô tả biểu 

đồ cột. Biểu diễn 

số liệu vào biểu 

đồ cột 

– Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ 

cột. 

– Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ cột (không 

yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ). 

Hình thành và 

giải quyết vấn đề 

đơn giản xuất 

hiện từ các số 

liệu và biểu đồ 

cột đã có 

 

– Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ 

cột. 

– Tính đƣợc giá trị trung bình của các số liệu 

trong bảng hay biểu đồ cột. 

– Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy 

luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu 

đồ cột. 

– Giải quyết đƣợc những vấn đề đơn giản liên 

quan đến các số liệu thu đƣợc từ biểu đồ cột. 

 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu 

tố xác suất 

Kiểm đếm số lần 

lặp lại của một 

khả năng xảy ra 

Kiểm đếm đƣợc số lần lặp lại của một khả năng 

xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện 

(nhiều lần) thí nghiệm, trò chơi đơn giản (ví dụ: 
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nhiều lần của 

một sự kiện 

trong một vài trò chơi nhƣ tung đồng xu, lấy 

bóng từ hộp kín,...). 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt 

động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ 

đề liên môn, chẳng hạn: 

– Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lƣờng và ƣớc lƣợng nhƣ: tính 

toán và ƣớc lƣợng chu vi, diện tích, góc của một số hình phẳng trong thực tế liên 

quan đến các hình phẳng đã học; tính toán và ƣớc lƣợng về khối lƣợng, dung tích,...; 

xác định năm, thế kỉ đánh dấu sự ra đời (diễn ra) của một số phát minh khoa học, sự 

kiện văn hoá – xã hội, lịch sử,... 

– Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số 

tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội hoặc có tính 

toàn cầu nhƣ biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền 

biển đảo, biên giới, giáo dục STEM,...). 

– Thực hành mua bán, trao đổi tiền tệ.  

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học toán 

hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi 

hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn tập, 

củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực 

tiễn. 

Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lƣu với học sinh 

có năng khiếu toán trong trƣờng và trƣờng bạn. 
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SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên 

và các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Ôn tập về số tự 

nhiên và các 

phép tính với số 

tự nhiên 

 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

– Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự đƣợc các số tự 

nhiên. 

– Thực hiện đƣợc các phép tính cộng, trừ, nhân, 

chia các số tự nhiên. Vận dụng đƣợc tính chất của 

phép tính với số tự nhiên để tính nhẩm và tính 

hợp lí. 
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– Ƣớc lƣợng và làm tròn đƣợc số trong những 

tính toán đơn giản. 

– Giải quyết đƣợc vấn đề gắn với việc giải các 

bài toán có đến bốn bƣớc tính liên quan đến các 

phép tính về số tự nhiên; liên quan đến quan hệ 

phụ thuộc trực tiếp và đơn giản. 

Phân số 

Phân số và 

các phép 

tính với 

phân số 

Ôn tập về phân 

số và các phép 

tính với phân số  

 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

– Rút gọn đƣợc phân số. 

– Quy đồng, so sánh, xếp thứ tự đƣợc các phân số 

trong trƣờng hợp có một mẫu số chia hết cho các 

mẫu số còn lại. 

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ các phân 

số trong trƣờng hợp có một mẫu số chia hết cho 

các mẫu số còn lại và nhân, chia phân số. 

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ hai phân 

số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai 

mẫu số. 

– Nhận biết đƣợc phân số thập phân và cách viết 

phân số thập phân ở dạng hỗn số. 

– Giải quyết đƣợc vấn đề gắn với việc giải các 

bài toán (có một hoặc một vài bƣớc tính) liên 

quan đến các phép tính về phân số. 

Số thập phân 

Số thập 

phân 

Số thập phân – Đọc, viết đƣợc số thập phân. 

– Nhận biết đƣợc số thập phân gồm phần nguyên, 

phần thập phân và hàng của số thập phân. 

– Thể hiện đƣợc các số đo đại lƣợng bằng cách 

dùng số thập phân. 

So sánh các số 

thập phân 

– Nhận biết đƣợc cách so sánh hai số thập phân. 

– Thực hiện đƣợc việc sắp xếp các số thập phân 

theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngƣợc lại) trong 

một nhóm có không quá 4 số thập phân. 

Làm tròn số thập 

phân 

– Làm tròn đƣợc một số thập phân tới số tự nhiên 

gần nhất hoặc tới số thập phân có một hoặc hai 

chữ số ở phần thập phân. 
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Các phép 

tính với số 

thập phân 

Các phép tính 

cộng, trừ, nhân, 

chia với số thập 

phân  

– Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ hai số thập 

phân. 

– Thực hiện đƣợc phép nhân một số với số thập 

phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 

0,ab. 

– Thực hiện đƣợc phép chia một số với số thập 

phân có không quá hai chữ số khác không ở 

dạng: a,b và 0,ab.  

– Vận dụng đƣợc tính chất của các phép tính với 

số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó 

trong thực hành tính toán. 

– Thực hiện đƣợc phép nhân, chia nhẩm một số 

thập phân với (cho) 10; 100; 1000;... hoặc với 

(cho) 0,1; 0,01; 0,001;... 

– Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán 

(có một hoặc một vài bƣớc tính) liên quan đến 

các phép tính với các số thập phân. 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm 

Tỉ số. Tỉ số 

phần trăm 

Tỉ số. Tỉ số phần 

trăm 

– Nhận biết đƣợc tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại 

lƣợng cùng loại. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán liên quan đến: tìm hai số khi biết 

tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó; tính tỉ số 

phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của 

một số cho trƣớc. 

– Nhận biết đƣợc tỉ lệ bản đồ. Vận dụng đƣợc tỉ 

lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực 

tiễn. 

Sử dụng máy tính  

cầm tay 

Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để 

thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các 

số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính 

giá trị phần trăm của một số cho trƣớc. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng 

và hình 

khối 

Quan sát, nhận 

biết, mô tả hình 

dạng và đặc điểm 

của một số hình 

– Nhận biết đƣợc hình thang, đƣờng tròn, một số 

loại hình tam giác nhƣ tam giác nhọn, tam giác 

vuông, tam giác tù, tam giác đều. 

– Nhận biết đƣợc hình khai triển của hình lập 
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phẳng và hình 

khối đơn giản 

phƣơng, hình hộp chữ nhật và hình trụ. 

Thực hành vẽ, 

lắp ghép, tạo 

hình gắn với một 

số hình phẳng và 

hình khối đã học 

– Vẽ đƣợc hình thang, hình bình hành, hình thoi 

(sử dụng lƣới ô vuông). 

– Vẽ đƣợc đƣờng cao của hình tam giác. 

– Vẽ đƣợc đƣờng tròn có tâm và độ dài bán kính 

hoặc đƣờng kính cho trƣớc. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề về đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình 

khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học 

trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn 

học nhƣ Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học. 

Đo lường 

Đo lƣờng Biểu tượng về đại 

lượng và đơn vị 

đo đại lượng 

– Nhận biết đƣợc các đơn vị đo diện tích: km
2
 (ki-

lô-mét vuông), ha (héc-ta).  

– Nhận biết đƣợc “thể tích” thông qua một số 

biểu tƣợng cụ thể. 

– Nhận biết đƣợc một số đơn vị đo thể tích thông 

dụng: cm
3
 (xăng-ti-mét khối), dm

3
 (đề-xi-mét 

khối), m
3
 (mét khối). 

– Nhận biết đƣợc vận tốc của một chuyển động 

đều; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận 

tốc: km/h (km/giờ), m/s (m/giây). 

Thực hành đo đại 

lượng 

Sử dụng đƣợc một số dụng cụ thông dụng để thực 

hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán 

với các đơn vị đo đại lƣợng và tiền tệ đã học. 

Tính toán và ước 

lượng với các số 

đo đại lượng 

 

– Thực hiện đƣợc việc chuyển đổi và tính toán 

với các số đo thể tích (cm
3
, dm

3
, m

3
) và số đo thời 

gian. 

– Tính đƣợc diện tích hình tam giác, hình thang. 

– Tính đƣợc chu vi và diện tích hình tròn. 

– Tính đƣợc diện tích xung quanh, diện tích toàn 

phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập 

phƣơng. 

– Thực hiện đƣợc việc ƣớc lƣợng thể tích trong 

một số trƣờng hợp đơn giản (ví dụ: thể tích của 

hộp phấn viết bảng,...). 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn liên 
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quan đến đo thể tích, dung tích, thời gian. 

– Giải quyết đƣợc một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán liên quan đến chuyển động đều (tìm 

vận tốc, quãng đƣờng, thời gian của một chuyển 

động đều).  

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số yếu 

tố thống kê 

Thu thập, phân 

loại, sắp xếp các 

số liệu  

Thực hiện đƣợc việc thu thập, phân loại, so sánh, 

sắp xếp số liệu thống kê theo các tiêu chí cho 

trƣớc. 

Đọc, mô tả biểu 

đồ thống kê hình 

quạt tròn. Biểu 

diễn số liệu bằng 

biểu đồ thống kê 

hình quạt tròn 

 

– Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng biểu đồ 

hình quạt tròn. 

– Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn 

(không yêu cầu học sinh vẽ hình).  

– Lựa chọn đƣợc cách biểu diễn (bằng dãy số 

liệu, bảng số liệu, hoặc bằng biểu đồ) các số liệu 

thống kê. 

Hình thành và 

giải quyết vấn đề 

đơn giản xuất 

hiện từ các số 

liệu và biểu đồ 

thống kê hình 

quạt tròn đã có 

 

– Nêu đƣợc một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ 

hình quạt tròn. 

– Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy 

luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu 

đồ hình quạt tròn. 

– Giải quyết đƣợc những vấn đề đơn giản liên quan 

đến các số liệu thu đƣợc từ biểu đồ hình quạt tròn. 

– Nhận biết đƣợc mối liên hệ giữa thống kê với 

các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực 

tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm,...). 

Một số yếu tố xác suất 

Một số yếu 

tố xác suất 

Tỉ số mô tả số lần 

lặp lại của một 

khả năng xảy ra 

(nhiều lần) của 

một sự kiện trong 

một thí nghiệm so 

với tổng số lần 

thực hiện thí 

nghiệm đó ở 

những trường 

Sử dụng đƣợc tỉ số để mô tả số lần lặp lại của 

một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện 

trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện 

thí nghiệm đó ở những trƣờng hợp đơn giản (ví 

dụ: sử dụng tỉ số 
2

5
 để mô tả 2 lần xảy ra khả 

năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” của khi tung 

đồng xu 5 lần). 
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hợp đơn giản 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt 

động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ 

đề liên môn, chẳng hạn: 

– Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lƣờng và ƣớc lƣợng 

nhƣ: tính toán và ƣớc lƣợng thể tích của một số hình khối trong thực tiễn liên quan 

đến các hình đã học; tính toán và ƣớc lƣợng về vận tốc, quãng đƣờng, thời gian 

trong chuyển động đều. 

– Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số 

tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế – xã hội hoặc có tính 

toàn cầu nhƣ biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền 

biên giới, biển đảo, giáo dục STEM,...). 

– Thực hành mua bán, trao đổi, chi tiêu hợp lí; thực hành tính tiền lãi, lỗ trong mua 

bán; tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn.  

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi “Bảy 

mảnh nghìn hình (tangram)” hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”; trò chơi liên 

quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc 

xắc,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy 

sinh trong tình huống thực tiễn. 

Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lƣu với học sinh 

có khả năng và yêu thích môn Toán trong trƣờng và trƣờng bạn. 

2.2. Đặc điểm dạy học môn Toán ở tiểu học 

- Năng lực toán học không chỉ bao hàm kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, mà còn cả 

động cơ, thái độ, hứng thú và niềm tin trong học toán. Muốn có năng lực toán học 

HS phải rèn luyện, thực hành, trải nghiệm trong học tập môn Toán. 

- Nhấn mạnh đến kết quả đầu ra, dựa trên những gì mà ngƣời học làm đƣợc. 

Khuyến khích ngƣời học tìm tòi, khám phá tri thức toán học và vận dụng vào thực 

tiễn. kết quả cuối cùng cần đạt là phải hình thành đƣợc năng lực học tập môn Toán 

ở HS. 

- Nhấn mạnh đến cách học, yếu tố tự học của HS. GV là ngƣời hƣớng dẫn và 

thiết kế còn HS phải tự xây dựng kiến thức và hiểu biết toán học của riêng mình. 

- Xây dựng môi trƣờng dạy học tƣơng tác tích cực. Phối hợp các hoạt động 

tƣơng tác của HS (cá nhân, cặp đôi, nhóm, hoạt động chung của cả lớp, hoạt động 

tƣơng tác giữa GV và HS) trong quá trình dạy học môn Toán.  

- Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ, thiết bị dạy học môn Toán nhằm 

tối ƣu hóa việc phát huy năng lực của ngƣời học. 

 



 

 

2.3. Một số yêu cầu của dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

- Cần xác định rõ các yêu cầu về phát triển năng lực (mức độ phát triển từng 

lớp và cả cấp tiểu học) mà ngƣời học cần có trong quá trình học tập ở trƣờng. Xác 

định các yếu tố của của quá trình dạy học nhƣ: Mục tiêu dạy học, phạm vi và mức 

độ nội dung dạy học, phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả 

học tập của HS đều phải đối chiếu với các yêu cầu của năng lực toán học cần hình 

thành và phát triển cho HS. 

- Lựa chọn và tổ chức nội dung dạy học ƣu tiên những nội dung phù hợp với 

trình độ nhận thức của HS, thiết thực với đời sống thực tế, có tính tích hợp liên môn 

góp phần cho HS làm chủ các kĩ năng phục vụ cuộc sống. 

- Các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học tăng cƣờng hoạt động trải 

nghiệm, khám phá phát hiện, học tập độc lập, tự học. Xây dựng môi trƣờng học tập 

tƣơng tác tích cực, tăng cƣờng thực hành, vận dụng, gắn kết giữa nội dung kiến thức 

với đời sống thực tiễn của HS. Chú trọng khai thác và sử dụng kinh nghiệm của HS 

trong cuộc sống hàng ngày. 

- Đánh giá sự phát triển năng lực học tập môn Toán của HS bằng nhiều hình 

thức: tự đánh giá, đánh giá thƣờng xuyên, đánh giá định kì, đánh giá thông qua sản 

phẩm của HS. Tăng cƣờng các hoạt động quan sát, nhận xét, động viên để HS tích 

cực hơn trong học tập môn Toán. 

3. Kĩ năng dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

3.1. Bản chất của kĩ năng dạy học 

Quan niệm dạy học ngày nay không chỉ đơn thuần là truyền thụ và lĩnh hội 

tri thức, kĩ năng, thái độ nhƣ xƣa kia vẫn quan niệm. Bản chất là làm mẫu, không 

theo chuẩn mực nào, không liên kết các nội dung với nhau, luôn tách rời nhau, thiếu 

tính chuyên nghiệp, ngƣời thầy chỉ quan tâm đến việc truyền tải hết nội dung kiến 

thức một cách thụ động, áp đặt. Dẫn đến khó hình thành, phát triển năng lực của 

ngƣời học. 

 Dạy học theo quan điểm hiện đại luôn coi trọng KN nghề nghiệp, KN tác 

nghiệp. Ngoài việc truyền đạt và lĩnh hội tri thức, KN, thái độ còn chú trọng phát 

triển các KN mềm nhƣ: KN giao tiếp, KN ứng xử, KN thuyết phục, KN lắng nghe, 

KN lãnh đạo ngƣời học, kĩ năng tổ chức việc học,… giúp ngƣời học phát triển một 

cách toàn diện hơn các phẩm chất và năng lực trong đó chú trọng năng lực vận dụng 

tri thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. 

 Theo chúng tôi, KNDH có những đặc điểm đặc trƣng chủ yếu sau: 

+ Các KNDH bao gồm những hoạt động trí tuệ chung của cá nhân và những 

hoạt động vật chất; 

+ Các KNDH là KN nghề nghiệp và cũng là công cụ để phát triển năng lực 

nghề nghiệp của GV; 

+ Các KNDH phải phù hợp với quan điểm dạy học, phụ thuộc vào kinh 

nghiệm; phong cách nghề nghiệp của mỗi cá nhân GV. Cho ta khẳng định các 

KNDH vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật; 



 

 

 + Các KNDH phản ánh đầy đủ tính chất chuyên môn, chuyên biệt, đặc thù 

của nghề nghiệp nhà giáo, nhƣng cũng phản ánh tính xã hội sâu sắc thể hiện văn 

hóa giảng dạy cá nhân của nhà giáo; 

+ Các KNDH đƣợc hình thành từ nhiều lĩnh vực (lãnh đạo; quản lí; tổ chức; 

giao tiếp; nghiên cứu; thiết kế; hoạt động xã hội) có tính chất tích hợp, đan xen, hòa 

quện lẫn nhau tạo thành một hệ thống các thao tác đƣợc tổ chức linh hoạt trong quá 

trình DH. 

3.2. Phân loại kĩ năng dạy học 

Hoạt động dạy học của nhà giáo chỉ đƣợc thực hiện thành công khi họ hoàn 

thành tốt những nhiệm vụ cơ bản sau trong hệ thống dạy học hiện đại: 

a. Hiểu ngƣời học do mình phụ trách và ngƣời học nói chung 

Để hiểu đặc điểm ngƣời học, có thể cảm nhận và có thể nhờ nghiên cứu 

(quan sát, trắc nghiệm, phỏng vấn, trò chuyện, điều tra qua ý kiến ngƣời khác, phân 

tích dƣ luận, phân tích hồ sơ học tập, phân tích tiểu sử v.v…). Cảm nhận thì không 

có kĩ năng, nhƣng nghiên cứu thì đòi hỏi những kĩ năng nhất định. Đây là nhiệm vụ 

tiên quyết để dạy học hiệu quả, vì nếu không hiểu ngƣời học thì thực chất chỉ có dạy 

mà không có ai học. 

b. Hiểu bản chất và đặc điểm của những sự kiện phát sinh trong học tập 

Điều này cũng có thể nhờ kinh nghiệm, cảm nhận và cũng nhờ nghiên cứu. 

Nếu đã phải nghiên cứu về việc học tập thì nhà giáo phải có những kĩ năng tối thiểu 

cần thiết để phát hiện đƣợc ngƣời ta học thế nào nói chung và học thế nào dƣới tác 

động dạy học của mình. Đó là kết quả của việc nghiên cứu quá trình, hoạt động và 

môi trƣờng học tập, cũng nhƣ khuynh hƣớng của những tƣơng tác giữa dạy học và 

học tập. 

c. Lãnh đạo ngƣời học (cá nhân và nhóm, tập thể, tổ chức) để giúp họ học tập 

đúng đắn, hiệu quả 

Nếu chỉ biết cắm đầu thực hiện việc lên lớp giảng bài theo môn học mà mình 

phụ trách, thì đó rõ ràng chƣa phải là nhà giáo thực sự. Thiếu sự lãnh đạo của giáo 

viên thì việc học tập mất phƣơng hƣớng, tự phát, thiếu tƣ tƣởng và lệch lạc về giá trị 

(nhu cầu, động cơ, thái độ học tập), do đó ảnh hƣởng không tốt đến sự phát triển cá 

nhân và phát triển của tổ chức học sinh. Nhà giáo phải là thủ lĩnh đối với ngƣời học 

của mình. Cho dù cá nhân ngƣời nào đó học giỏi mà không có sự lãnh đạo của giáo 

viên, thì nói chung ở đó vẫn gián tiếp có vai trò lãnh đạo của giáo viên và vai trò đó 

dã đƣợc chuyển hóa hóa thành năng lực tự chỉ đạo ở ngƣời học. 

d. Quản lí ngƣời học, quá trình và môi trƣờng học tập 

Nhà giáo thực sự là nhà quản lí đối với học tập và đối tƣợng quản lí chính là 

hành vi của ngƣời học (cá nhân và lớp), các quan hệ trong dạy học (giữa giáo viên 

và ngƣời học, giữa ngƣời học với nhau), tổ chức của học sinh (tổ, nhóm), các nguồn 

lực học tập (học liệu, thời gian, phƣơng tiện), chƣơng trình và kế hoạch học tập nói 



 

 

chung. Đồng thời với sự quản lí của giáo viên, và dƣới ảnh hƣởng của việc quản lí 

này, ngƣời học có vai trò tự quản lí hành vi của mình và quản lí việc học của mình. 

e. Thiết kế dạy học tổng thể và ở từng đơn vị của học trình (bài học) 

Giáo viên bộ môn hay giáo viên chủ nhiệm đều nhƣ vậy, có nhiệm vụ thiết 

kế tất cả những hoạt động chuyên môn của mình trƣớc khi thực hiện. Sản phẩm của 

những thiết kế này là giáo án, kế hoạch dạy học hoặc kế hoạch hoạt động giáo dục 

sẽ tiến hành. Thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục ngoài môn học là nhiệm vụ bắt 

buộc thể hiện tính chuyên nghiệp của nghề dạy học, bảo đảm rằng những gì mình sẽ 

làm đều đã đƣợc tính toán, tổ chức và quyết định thận trọng, chu đáo, đúng đắn.  

f. Tiến hành các hành động tác nghiệp có tính chuyên môn trên lớp hoặc 

trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục 

Trên lớp hoặc ngoài lớp, trong tiến trình dạy học hoặc tác động giáo dục nhà 

giáo có nhiệm vụ tác nghiệp chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù nhất của nghề dạy học. 

Đó là việc thông báo nhiệm vụ học tập, cung cấp thông tin và dữ liệu, hƣớng dẫn 

khai thác, tìm kiếm sự kiện, phát hiện vấn đề học tập, chỉ dẫn và điều chỉnh quá 

trình nhận thức của ngƣời học, giao tiếp và ứng xử với hành vi của ngƣời học, 

hƣớng dẫn sử dụng các nguồn lực học tập, giám sát và đánh giá tiến trình và kết quả 

học tập, sử dụng những phƣơng tiện dạy học và học liệu mình có… Ngoài ra tùy 

theo tính chất của nội dung học tập, nhà giáo còn phải làm mẫu, trình diễn kĩ năng 

mẫu, chỉ đạo và hỗ trợ quá trình giải quyết vấn đề và xử lí các tình huống dạy học 

của ngƣời học. 

Toàn bộ những nhiệm vụ cơ bản nói trên đòi hỏi nhà giáo phải có những kĩ 

năng tƣơng ứng. Những kĩ năng này gọi chung là những kĩ năng dạy học cơ bản, 

đƣợc sử dụng chung cho mọi môn học. 

3.3. Những kĩ năng dạy học cơ bản 

Căn cứ vào những nhiệm vụ dạy học nói trên, có thể xác định 4 nhóm kĩ 

năng dạy học cơ bản tƣơng đối khác biệt nhau. Tất nhiên những kĩ năng cùng nhóm 

tập trung vào nhiệm vụ đặc thù, song các nhóm kĩ năng khác nhau cũng chỉ đƣợc 

phân biệt tƣơng đối với nhau và hỗ trợ nhau mật thiết trong hoạt động dạy học của 

nhà giáo. 

1. Những kĩ năng nghiên cứu ngƣời học và việc học 

1.1. Kĩ năng quan sát ngƣời học và hành vi học tập 

1.2. Kĩ năng đo lƣờng những đặc điểm tâm-sinh lí của ngƣời học 

1.3. Kĩ năng điều tra bằng các kĩ thuật thông thƣờng 

1.4. Kĩ năng tiến hành thực nghiệm khoa học 

2.1.5. Kĩ năng thu thập và phân tích dữ liệu học tập 

2. Những kĩ năng lãnh đạo và quản lí ngƣời học, việc học 



 

 

2.1. Kĩ năng thuyết phục và hợp tác với ngƣời học 

2.2. Kĩ năng phát biểu và giải thích ý tƣởng cho ngƣời học 

2.3. Kĩ năng khuyến khích, động viên ngƣời học 

2.4. Kĩ năng tổ chức lớp và nhóm học tập 

2.5. Kĩ năng quản lí thời gian và nguồn lực học tập 

3. Những kĩ năng thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục 

3.1. Kĩ năng thiết kế mục tiêu và nội dung học tập 

3.2. Kĩ năng thiết kế hoạt động của ngƣời học 

3.3. Kĩ năng thiết kế phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học 

3.4. Kĩ năng thiết kế học liệu và phƣơng tiện dạy học 

3.5. Kĩ năng thiết kế môi trƣờng học tập (hoặc môi trƣờng hoạt động) 

4. Những kĩ năng dạy học trực tiếp (tác nghiệp) 

4.1. Kĩ năng giao tiếp và ứng xử trên lớp 

4.2. Kĩ năng hƣớng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hành vi học tập 

4.3. Kĩ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập 

4.4. Kĩ năng sử dụng các phƣơng tiện và công nghệ dạy học 

4.5. Kĩ năng thực hiện các biện pháp và kĩ thuật dạy học cụ thể. 

Hệ thống các kĩ năng dạy học cơ bản theo quan niệm này gồm 20 kĩ năng cụ 

thể, mặc dù mỗi kĩ năng đều có tính chất phức hợp. Để mô tả đầy đủ mô hình kĩ 

thuật của chúng cần phải nghiên cứu sâu sắc bằng thực nghiệm và tổng kết kinh 

nghiệm nhiều năm, với qui mô đủ lớn ở các cấp học khác nhau.  

3.4. Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng dạy học 

a. Tiêu chí chung nhận diện kĩ năng dạy học 

Để nhận diện bất cứ kĩ năng nào, có thể căn cứ vào những tiêu chí khác nhau 

và dựa vào thang điểm nhất định để xác định trình độ phát triển hiện tại của kĩ năng 

ở cá nhân. Nếu không tính trọng số thì mỗi tiêu chí dƣới đây chiếm 20% chất lƣợng 

của kĩ năng chuẩn (đáp ứng chuẩn qui định), và nếu cá nhân đạt tối đa ở mỗi tiêu 

chí thì kĩ năng của ngƣời đó đạt 100% chất lƣợng, hay là có đầy đủ diện mạo và 

phát triển tốt.  

Việc nhận diện hơi khác với việc đánh giá kĩ năng dạy học. Khi đánh giá cần 

có tiêu chí và thang đánh giá. Việc cho điểm hay xếp hạng kĩ năng thì không thực 

sự quan trọng. Điều quan trọng hơn là quan niệm thế nào về tầm quan trọng của mỗi 

tiêu chí này để phát triển thang đánh giá phù hợp. Mỗi tiêu chí đƣợc đo qua một vài 

chỉ số thực hiện thấy đƣợc trong tiến trình và kết quả hành động. 



 

 

Đối với mỗi kĩ năng trong số 20 kĩ năng dạy học nêu trên đều có thể đƣợc 

đánh giá qua 5 tiêu chí chung dƣới đây (phần sau). Mỗi tiêu chí bao hàm những chỉ 

số thực hiện nhất định tùy theo điều kiện cụ thể của dạy học. Khi thiết kế hệ thống 

chỉ số thực hiện, cần cân nhắc và lựa chọn qua thực nghiệm, nhất là với những kĩ 

năng có độ phức hợp và phức tạp cao. 

Tuy vậy, kĩ năng dạy học hay kĩ năng nào cũng gồm có những thành phần cơ 

bản, dựa vào đó để nhận diện và xác lập các tiêu chí đánh giá. Thành phần của kĩ 

năng không bao hàm những điều kiện (sinh học, tâm lí, xã hội) của nó, mà là các 

yếu tố bên trong cấu thành kĩ năng. Có 4 thành phần cơ bản tạo ra nên một kĩ năng 

cụ thể và chúng hoàn toàn khác với những điều kiện tâm lí (nhu cầu, tri thức, ý chí, 

tình cảm, tâm vận động…), sinh học (sức khỏe, thể hình…), xã hội (giá trị, kinh 

nghiệm cá nhân, môi trƣờng và chế độ lao động…) mà chủ thể phải có để hoàn 

thành kĩ năng. Trong 4 yếu tố này của kĩ năng thì hệ thống thao tác có ý nghĩa trung 

tâm, quan trọng nhất. Các kĩ năng dạy học cũng nhƣ vậy. 

- Hệ thống thao tác đƣợc tổ chức linh hoạt 

Kĩ năng cấu thành từ một số thao tác tối thiểu và chúng đƣợc tổ chức thành 

hệ thống nhất định. Ví dụ kĩ năng thiết kế bài học gồm những thao tác hay kĩ thuật 

nhƣ phân tích nội dung, xác định mục tiêu, lựa chọn phƣơng pháp luận và phƣơng 

tiện, học liệu, trình bày giáo án, lập kế hoạch thời gian (tiến độ), phát triển các công 

cụ giảng dạy v.v… Mỗi kĩ năng sẽ bao hàm số lƣợng tối thiểu và tính chất cụ thể 

của các thao tác hay kĩ thuật hành vi. Nếu thiếu thao tác thì đó là kĩ năng chƣa đầy 

đủ nội dung. 

- Trình tự logic của tiến trình thực hiện các thao tác 

Trình tự này qui định trật tự các thao tác. Tuy vậy đó không phải qui trình 

cứng nhắc mà sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện sử dụng kĩ năng của cá nhân. 

Trình tự có thể có nhiều qui trình khác nhau, tƣơng ứng với những hoàn cảnh, 

trƣờng hợp hành động khác nhau. Đó chính là các phƣơng án thực hiện kĩ năng tùy 

theo tình huống cụ thể, nhƣng bảo đảm logic chung. Nếu lộn xộn về logic thì hành 

động chƣa hẳn đã là kĩ năng, mà đang trong quá trình hình thành, hoặc đã hình 

thành nhƣng thiếu thuần thục. 

- Các quá trình điều chỉnh hành động 

Mọi kĩ năng đều bao hàm một vài quá trình xử lí thông tin, đánh giá và điều 

chỉnh ngay trong tiến trình hành động. Chính thành tố này là căn bản để phân biệt kĩ 

năng và kĩ xảo, thói quen khi chúng diễn ra có vẻ giống nhau. Vì vậy ngƣời ta nói kĩ 

năng luôn đƣợc ý thức kiểm soát. Các quá trình điều chỉnh có thể gồm những cử 

chỉ, những hành vi thử và sai, những kĩ thuật đo lƣờng và chỉnh lí nội dung cũng 

nhƣ trình tự logic của hành động. 

- Nhịp độ thực hiện và cơ cấu thời gian 

Kĩ năng luôn đƣợc hạn định trong khuôn khổ thời gian nào đó và vì vậy nó 

tuân theo nhịp độ thực hiện hành động nhất định. Khi tiêu chí này chƣa rõ ràng thì 



 

 

chúng ta khó nhận diện kĩ năng, vì bản thân kĩ năng đó chƣa có tồn tại cụ thể, vẫn 

còn rối, kém hợp lí và thiếu hiệu quả thực tế. Nghĩa là chủ thể vẫn còn hành động 

mò mẫm chứ chƣa thực sự có kĩ năng. 

- Các điều kiện thiết yếu của kĩ năng 

+ Tri thức của chủ thể về công việc hay nhiệm vụ đó 

+ Nhu cầu làm việc tƣơng ứng 

+ Thái độ tích cực với nhiệm vụ 

+ Sức khỏe và tâm vận động 

Nhận diện kĩ năng phải xem xét nó có đủ 4 thành tố cấu trúc không (Hình 2) 

và đồng thời nó có kéo theo hay đƣợc bảo đảm bằng các điều kiện tâm lí tối thiểu 

hay không. Giả sử làm suôn sẻ việc gì đó những chả hiểu gì cả, không rõ tại sao 

mình làm nhƣ vậy, thì đó chƣa phải là kĩ năng, có thể là thói quen hoặc hành vi tùy 

tiện nhƣng gặp may. 

b. Các tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học 

- Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kĩ năng 

1. Số lƣợng những thao tác cần thiết tối thiểu 

2. Số lƣợng những thao tác thừa song không ảnh hƣởng đến nội dung cần 

thiết của kĩ năng. 

3. Tính tối giản của việc tổ chức những thao tác này trong hành động. 

- Tính hợp lí về logic của kĩ năng 

4. Trình tự sắp xếp việc thực hiện các thao tác có hợp lí tối đa không hoặc có 

phù hợp cao với nhiệm vụ cụ thể lúc đó không. 

5. Tính hợp lí của việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện từng thao tác 

và thực hiện cả hành động. 

- Mức độ thành thạo của kĩ năng 

6. Tần số những thao tác hay hành vi sai, hoặc không đúng chuẩn kĩ năng đã 

định. 

7. Tỉ lệ lặp lại (thừa) của các thao tác, cử chỉ, hành vi thực hiện đúng. 

8. Mức độ hoàn thiện của những thao tác đúng mẫu. 

- Mức độ linh hoạt của kĩ năng 

9. Tính chất phân kì của tổ chức các thao tác, tức là cùng số lƣợng thao tác 

nhƣng có thể biến đổi trình tự và nội dung theo nhiều phƣơng án. 

10. Tính chất thay thế đƣợc hay biến đổi của một số thao tác trong kĩ năng 

khi chuyển sang hoàn cảnh khác (tính mở) 



 

 

11. Tính lƣu loát (ít vấp váp) của từng thao tác và của cả hành động xét từ 

đầu đến khi kết thúc hành động. 

- Hiệu quả của kĩ năng 

12. Số lƣợng và chất lƣợng của sản phẩm do kĩ năng mang lại, kèm theo định 

mức về thời gian thực hiện. 

13. Tỉ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực. 

14. Tác dụng của kĩ năng trong sự phát triển cá nhân. 

15. Mức độ trùng khớp giữa kết quả đạt đƣợc và mục tiêu hành động. 

Tóm lại, có thể dựa vào 5 tiêu chí chung, bao gồm 15 chỉ số thực hiện để 

đánh giá trình độ phát triển của kĩ năng dạy học nào đó ở cá nhân theo nhiều góc độ. 

Nội dung những yêu cầu hay biến số trong các chỉ số sẽ phụ thuộc vào việc chúng 

ta đánh giá kĩ năng nào, trong lĩnh vực hay nhiệm vụ dạy học cụ thể nào. 

4. Rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

4.1. Nguyên tắc rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

a) Nguyên tắc 1: Đảm bảo mục tiêu đào tạo GV tiểu học ở các trƣờng đại học 

 Mục tiêu đào tạo chính là những yêu cầu đạt đƣợc của mỗi SV có thể đƣợc cấp 

bằng cho một chuyên ngành cụ thể, mục tiêu đào tạo đƣợc các trƣờng đại học xây 

dựng nhằm đáp ứng đƣợc các yêu cầu của xã hội, đây chính là điểm khác biệt của các 

nhà trƣờng xây dựng cho chính thƣơng hiệu của mình, của ngành đƣợc đào tạo qua 

năng lực làm việc, qua KN nghề nghiệp của SV. Đó là mục tiêu để các trƣờng cải tiến 

hoạt động đào tạo theo hƣớng đáp ứng nhu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục.  

b) Nguyên tắc 2: Đảm bảo những nguyên tắc then chốt của DH theo tiếp cận 

năng lực  

Các biện pháp phát triển KNDH toán cho SV phải bám sát vào các yêu cầu, 

các qui tắc kĩ thuật của dạy học theo tiếp cận năng lực, không những SV đƣợc 

nghiên cứu sâu sắc, thấu hiểu bản chất của dạy học theo tiếp cận năng lực mà còn 

vận dụng đƣợc kiểu dạy học này thực hành, giảng dạy môn Toán cho HS tiểu học. 

Để làm tốt điều này, SV phải đƣợc học tập, hƣớng dẫn, làm mẫu về dạy học theo 

tiếp cận năng lực của chính giảng viên giảng dạy trực tiếp ở trƣờng đại học. 

c) Nguyên tắc 3: Đảm bảo phù hợp với tính đặc thù của môn Toán ở tiểu học 

 Rèn luyện KNDH toán cho SV qua các nội dung môn Toán ở trƣờng đại học 

và môn Toán ở tiểu học nên phải phù hợp với đặc thù của môn học, môn Toán rất 

thích hợp với kiểu dạy học tiếp cận năng lực nên các biện pháp cần chú ý khai thác 

thế mạnh này để tác động lên các yếu tố thuận lợi tạo nên năng lực nghề nghiệp của 

SV và tạo tiềm năng để SV tự phát triển những KNDH đó.   

d) Nguyên tắc 4: Đảm bảo phù hợp với thực tiễn rèn luyện KNDH cho SV ở 

các trƣờng đại học hiện nay 

 Các biện pháp phải phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ rèn luyện NVSP hiện nay của các cơ sở đào tạo, vì mỗi trƣờng có những 

điều kiện thực tế khác nhau. Tăng cƣờng thời lƣợng rèn luyện KNDH toán cho SV 

trong môi trƣờng thực tiễn qua việc nghiên cứu, phân tích chƣơng trình môn Toán 



 

 

tiểu học, thiết kế bài học, tác nghiệp trực tiếp với đối tƣợng HS tiểu học,… Song 

phải thực hiện một cách phù hợp trong những điều kiện có thể. 

4.2. Quy trình rèn luyện KNDH toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, đặc điểm dạy học theo tiếp cận năng lực 

chúng tôi xây dựng qui trình phát triển KNDH toán cho SV ở trƣờng đại học gồm 4 

bƣớc cơ bản. 

Bƣớc 1: Học tập lí luận về KNDH  

Việc học tập lí luận về KNDH đƣợc trang bị cho SV trong các môn học Tâm lí 

học, Giáo dục học, PPDH môn học, nhƣng mới chỉ bƣớc đầu đƣợc học lí thuyết 

chung về một số KNDH trong khuôn khổ môn học đó. Thời lƣợng tìm hiểu, thực 

hành không nhiều dẫn đến nhiều SV còn chƣa nắm vững lí thuyết về KNDH toán. 

Để học tập đạt hiệu quả, giảng viên hƣớng dẫn, tổ chức cho SV seminar chuyên đề 

và tự nghiên cứu tài liệu chuyên sâu về KNDH, không những giúp SV hiểu rõ bản 

chất mà còn vận dụng các KNDH này vào học tập và giảng dạy. 

 - Xây dựng chuyên đề tự học: “Rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH 

ở trƣờng đại học theo tiếp cận năng lực” trong đó chỉ rõ những nội dung SV tự 

nghiên cứu và rèn luyện KNDH nhƣ thế nào, rèn luyện KN đó trong môi trƣờng học 

tập nào, ngoài việc tự nghiên cứu tài liệu yêu cầu các em tổ chức rèn luyện KNDH 

theo nhóm, tổ hay lớp có sự tham gia và tƣ vấn của giảng viên. 

- Xây dựng nguồn học liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu cho SV, các tài 

liệu đƣợc xây dựng từ thƣ viện trƣờng, từ chính các SV cung cấp. Giúp SV tự 

nghiên cứu, tìm kiếm, chia sẻ thông tin với nhau để học tập đạt hiệu quả tốt hơn. 

 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều phƣơng 

thức khác nhau 

Phƣơng thức chủ yếu hiện nay để rèn luyện KNDH toán cho SV qua dạy học 

PPDH môn Toán và rèn luyện NVSP thƣờng xuyên, với các phƣơng thức rèn luyện 

KNDH toán nhƣ thế SV mới chỉ bƣớc đầu trang bị lí luận KNDH toán mà thời 

lƣợng dành cho thực hành rất ít. Để có đƣợc KN yếu tố quan trọng nhất là SV phải 

làm, phải tự mình rèn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần hoạt động đó, sau đó tiến hành 

điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện hơn các KN. Trong quá trình đào tạo phải dành 

thời gian đủ lớn cho SV thƣờng xuyên thực hành, trải nghiệm, rèn luyện để nâng 

cao KNDH toán.  

- Hƣớng dẫn SV thực hành, rèn luyện KNDH toán sau khi đã nghiên cứu lí 

thuyết mỗi chủ đề. Giảng viên quan sát, điều chỉnh, bổ sung để SV hoàn thiện các 

KN hơn. 

- Tổ chức rèn luyện KNDH toán thƣờng xuyên theo các nhóm nhỏ dƣới sự 

hƣớng dẫn của giảng viên, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm, hƣớng dẫn các em trao đổi 

chia sẻ khi tiến hành công việc học tập theo tiến độ đã định. 

- Tổ chức cho SV tự ghi hình, quay video khi tiến hành rèn luyện giảng dạy, 

giúp SV xem lại và tự phản hồi, tự điều chỉnh các hoạt động của mình. 

- Tổ chức cho SV thiết kế bài học theo chủ đề dạy học môn Toán ở tiểu học. 

Các em trao đổi, chia sẻ và tự điều chỉnh các hoạt động thiết kế, tạo cơ hội cho SV 

đƣợc vận dụng lí luận vừa học vào thực tiễn ở tiểu học.   



 

 

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH toán 

 Môi trƣờng học tập và rèn luyện của SV cũng là một trong những yếu tố 

quan trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo. Giảng viên luôn tạo ra môi trƣờng 

học tập hợp tác học hỏi lẫn nhau, giàu trải nghiệm, tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận 

những lí luận dạy học hiện đại, khuyến khích SV có thái độ tích cực trong học tập 

cũng nhƣ trong nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện để tổ chức các câu lạc bộ nghề 

nghiệp, tổ chức phong trào và hoạt động chuyên môn để chia sẻ KN nghề nghiệp. 

- Rèn luyện KNDH toán với sự hỗ trợ đầy đủ của thiết bị hiện đại để thiết kế 

bài học, tổ chức các hoạt động học tập phát huy tính tích cực, tìm tòi, khám phá của 

ngƣời học. 

- Xây dựng lớp học trực tuyến từ xa mang nhiều lợi ích cho cả SV và giảng 

viên, nhƣng do phƣơng thức này không có nhiều rằng buộc nên mỗi SV tự có thái 

độ tích cực, tự giác, kỉ luật với chính mình. Trƣớc khi học trực tuyến xác định mục 

tiêu học tập rõ ràng để xây dựng các bài giảng, chuyên đề cần rèn luyện; lập thời 

gian biểu chi tiết cho việc học trực tuyến; chia nhỏ mục tiêu học tập và hoàn thành 

trong thời gian nhất định; thƣờng xuyên tạo thói quen học trực tuyến;… Tạo ra môi 

trƣờng học tập, rèn luyện đa dạng, phong phú, hình thành phong cách giảng dạy 

hiện đại cho SV.  

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Ở bƣớc này là những hoạt động nghiên cứu, đánh giá chéo sản phẩm của 

nhau dựa trên hệ thống các tiêu chí mà SV thảo luận, thống nhất. Qua đó SV tự 

mình đánh giá mức độ KN đạt đƣợc; SV tự đánh giá lẫn nhau, nhận xét, bổ sung, 

chia sẻ cho nhau, để mỗi SV điều chỉnh sản phẩm của mình hoàn thiện hơn. 

- Tổ chức cho SV hoặc nhóm SV đánh giá sản phẩm lẫn nhau dựa trên các 

nguyên tắc, đặc điểm và môi trƣờng học tập của dạy học theo tiếp cận năng lực. 

- Các ý kiến nhận xét, phản hồi phải căn cứ vào cách thiết kế sản phẩm, môi 

trƣờng thực hiện và hệ thống tiêu chí đã xác định.   

- Chia sẻ ý tƣởng điều chỉnh của mình sau khi tiến hành tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thiết kế sản phẩm học tập 

chuyên đề sau. 

5. Một số ví dụ minh họa về rèn luyện KNDH toán cho SV ngành GDTH theo 

tiếp cận năng lực  

5.1. Rèn luyện KN sử dụng và khai thác CNTT trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học 

 Bƣớc 1: Học tập lí luận về KN  

* Định hướng, giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu   

 SV nghiên cứu chủ đề này làm rõ những nội dung sau: 

-  Ƣu điểm của các phần mềm hỗ trợ dạy học. 

- Tìm hiểu các phần mềm hỗ trợ DH môn toán ở trƣờng tiểu học nhƣ: 

Mindmap, Violet, Flash player, Microsoft PowerPoint, … 



 

 

-  Tìm hiểu cách sử dụng và các thao tác cơ bản của phần mềm. 

-  Tiến hành thiết kế bài học môn Toán ở trƣờng tiểu học. 

* Ghi lại kết quả nghiên cứu 

Ở hoạt động này SV tiến hành nghiên cứu trên các học liệu theo nhiệm vụ 

đƣợc giao, SV ghi lại kết quả nghiên cứu của mình tạo ra sản phẩm học tập với 

khoảng thời gian 2 tuần. 

* Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Ở bƣớc này, SV bảo vệ kết quả nghiên cứu lí luận của mình, đƣợc tiến hành 

theo nhóm hoặc cả lớp dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. Từ những ý kiến đóng 

góp, điều chỉnh và thống nhất rút ra kết luận chung. 

 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều phƣơng 

thức khác nhau 

* Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học thiết kế bài học toán  

         SV tiến hành thiết kế bài học toán trong đó sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, 

SV lựa chọn các bài thuộc các mạch kiến thức khác nhau trong chƣơng trình môn 

Toán ở tiểu học để có thể bao quát đƣợc nội dung nào sử dụng CNTT mang lại hiệu 

quả cao. 

* SV tổ chức ghi hình khi rèn luyện KNDH 

Giảng viên yêu cầu SV sử dụng phƣơng tiện nhƣ điện thoại thông minh, máy 

quay video mini để tự ghi hình, quay video khi thực hành giảng dạy các bài vừa 

thiết kế.  

* Chia sẻ sản phẩm 

Chia sẻ sản phẩm theo nhóm hoặc theo lớp, giúp SV xem lại và tự phản hồi, 

các SV trong nhóm đƣợc học tập, giúp đỡ, sửa chữa cho nhau qua sản phẩm này, 

tạo nên một lớp học cộng đồng biết giúp đỡ, học tập lẫn nhau.   

           Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH toán 

 SV thực hành giảng dạy sau khi đã lựa chọn và thiết kế bài học trƣớc nhóm 

học tập, nhóm SV vừa có vai trò là HS tiểu học vừa có vai trò là ngƣời dự giờ, bƣớc 

này yêu cầu SV tập trung vào KN sử dụng và khai thác CNTT trong dạy học môn 

Toán ở tiểu học. 

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Dựa trên tiêu chí đánh giá KN, qua dự giờ SV thực hành giảng dạy, các bạn 

trong nhóm tiến hành đánh giá giờ dạy qua phiếu đánh giá. Kết quả đánh giá đó là 

cơ sở để mỗi SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm để hoạt động rèn luyện KNDH đạt 

hiệu quả hơn. 

5.2. Rèn luyện KN thiết kế bài học toán ở tiểu học theo hƣớng phát triển 

năng lực của HS 

Bƣớc 1: Học tập lí luận về KN  

* Xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hành KN    

 Giảng viên nhấn mạnh vai trò của rèn luyện KN thiết kế bài học: 

 - Thiết kế bài học giúp định hƣớng cụ thể cho tiến trình dạy học, giúp GV 

định hƣớng đƣợc HS phải làm gì để tiếp nhận đƣợc tri thức.  



 

 

 - Thiết kế bài học giúp GV định hƣớng đƣợc ngƣời dạy phải làm nhƣ thế nào 

để HS thực hiện thành công các hoạt động học tập. 

* Giới thiệu mẫu KN 

 

BÀI: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU  

I- Mục tiêu 

Sau khi học xong bài này, HS đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

- Thực hiện đúng phép nhân một số với một hiệu bằng cách đặt tính và tính 

nhẩm trong một số tình huống đơn giản. 

- Phát biểu đƣợc quy tắc nhân một số với một hiệu. 

- Lấy đƣợc ví dụ về phép toán nhân một số với một hiệu. 

- Vận dụng đƣợc kiến thức về nhân một số với một hiệu vào giải một số bài 

toán có lời văn và một số tình huống thực tiễn đơn giản. 

- HS có cơ hội phát triển năng lực: Năng lực tƣ duy và lập luận toán học, năng 

lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học; năng lực mô hình hóa toán học. 

II- Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của GV: Video về chuồng thỏ; Phiếu học tập; Máy tính, máy 

chiếu. 

2. Chuẩn bị của HS: Sách, vở; Đồ dùng học tập; Thẻ có chữ đúng, sai. 

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Hoạt động 1: Khởi động 

 GV: Cho HS xem video về trang trại nuôi thỏ (video chiếu một trang trại gồm 

ba chuồng thỏ, mỗi chuồng gồm 5 con thỏ. Sau đó bắt đi mỗi chuồng 2 con thỏ) và 

trả lời các câu hỏi sau: 

    
- Có bao nhiêu chuồng thỏ? 

- Ban đầu mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ? 

- Sau khi bắt, mỗi chuồng có ba nhiêu con thỏ? 

- Còn lại bao nhiêu con thỏ trong chuồng sau khi bắt mỗi chuồng 2 con thỏ? 

- Cách tìm số thỏ còn lại? 

 Hoạt động 2: Hình thành quy tắc nhân một số với một hiệu 

GV: Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập. Yêu cầu 

một HS hoàn thành bảng phụ. 

 



 

 

                 
 

GV: Yêu cầu HS nhận xét về giá trị của hai biểu thức trong phiếu học tập? 

GV: Giới thiệu đây là biểu thức 3 nhân với hiệu của hai số 7 và 5, phép toán này 

gọi là phép nhân một số với một hiệu. 

 

                                
GV nêu vấn đề:  Để nhân một số với một hiệu, ta làm thế nào? 

HS: Thảo luận nhóm để tìm ra câu trả lời sau đó phát biểu quy tắc nhận một số với 

một hiệu. 

GV: Chính xác hoá câu trả lời và phát biểu quy tắc: Khi nhân một số với một hiệu, 

ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.  

Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập  

Hoạt động 3.1: Thể hiện quy tắc nhân một số với một hiệu 

GV: Phát phiếu học tập số 2, Yêu cầu cá nhân HS làm  

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Họ và tên:  

1. Tính:  

 34 × 60 + 34 × 40  =  ......................................................................................  

2. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau: 

 3 × ( 7 – 5 ) =  .................................................................................................               

  3 × 7 – 3 × 5 =  ...............................................................................................  

 



 

 

 
  

 GV: Yêu cầu HS nêu lại quy tắc nhân một số với một hiệu. 

HS: Thực hiện phép tính giá trị biểu thức. 

GV: Yêu cầu 2 HS đổi chéo bài làm cho nhau để kiểm tra kết quả. 

Hoạt động 3.2. Trò chơi: “Ai Nhanh nhất” 

Chuẩn bị: GV chuẩn bị 05 phép tính để HS đoán; HS chuẩn bị thẻ đúng, sai. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội; Khi cô đƣa ra các biểu thức, các đội 

nhanh chóng suy nghĩ và giơ thẻ. Nếu biểu thức đúng thì giơ thẻ có chữ “Đúng”, 

nếu biểu thức sai thì giơ thẻ có chữ “sai”; Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 60 

giây. Đội nào giơ thẻ nhanh nhất trong mỗi câu hỏi đƣợc cộng 1 điểm. Kết thúc trò 

chơi, đội nào đƣợc nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng. 

 

  
 

Hoạt động 3.3. Giải bài toán  

 Bài toán: Một cửa hàng bán táo có 50 giá để táo, mỗi giá để táo có 145 quả. 

Cửa hàng đã bán hết 10 giá. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả táo? . Hãy giải bài 

toán bằng 2 cách. 

HS: Hoạt động nhóm tìm hiểu bài toán và cách giải. 

Lời giải mong đợi: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Họ và tên: 

Tính giá trị biểu thức sau đó viết vào ô trống: 

a b c a × (b – c) a ×b – a × c 

3 7 3 3 ×(7 – 3) 3 ×7 –3 × 3 

8 5 5   

27 12 15   

26 17 9   

 



 

 

 
GV: Yêu cầu HS so sánh hai cách giải với nhau từ đó nhận xét về việc sử 

dụng quy tắc nhân một số với một hiệu vào giải toán sẽ giúp bài toán thực hiện 

nhanh hơn. 

Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn 

GV: Đƣa ra tình huống: Cuối tuần, mẹ đƣa bạn Lan ra hiệu sách chơi. Hai mẹ 

con mua tất cả 7 quyển vở. Khi thanh toán cô bán hàng báo giá mỗi quyển vở là 

19.000 đồng. Cô vừa nói xong Lan liền xin mẹ 133.000 đồng gửi cô. Mẹ ngạc nhiên 

vì bạn Lan tính rất nhanh. Lan nói với mẹ cách tính nhẩm, mẹ rất vui. Các em cho 

cô biết bạn Lan tính cách nào mà nhanh vậy? Số tiền Lan tính có đúng không? 

GV: Hƣớng dẫn HS xác định yêu cầu của tình huống. 

HS: Tìm cách giải quyết tình huống bằng cách đƣa 19.000 thành hiệu của 2 số 

20.000 và 1.000 là các số có tận cùng bằng chữ số 0 dễ dàng thực hiện phép toán 

nhân nhẩm nhanh hơn. 

Cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển năng lực cho HS 

- Thông qua việc quan sát video ở phần khởi động HS diễn tả đƣợc nội dung 

toán học và tìm đƣợc kết quả góp phần hình thành cho HS năng lực mô hình hóa 

toán học. 

- Thông qua việc phân tích phép tính cần thực hiện, liên hệ với phép nhân một 

số với một tổng, từ đó phát hiện ra việc thực hiện phép tính tƣơng tự, HS có cơ hội 

phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học. 

- Thông qua việc hình thành thuật ngữ nhân một số với một hiệu và hình thành 

quy tắc nhân một số với một hiệu giúp HS có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp 

toán học. 

- Thông qua tiếp cận tình huống có vấn đề, HS phát hiện ra vấn đề cần giải 

quyết và tìm ra đƣợc phƣơng án giải quyết vấn đề bằng cách vận dụng kiến thức về 

nhân một số với một hiệu giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

* Nghiên cứu lí luận về KN 

 SV nghiên cứu chủ đề này làm rõ những nội dung sau: 

-  Những yêu cầu cơ bản trong dạy học môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận 

năng lực. 

- Đặc điểm bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 

-  Cấu trúc bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 



 

 

- Quy trình thiết kế bài học toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 

 Bƣớc 2: Tổ chức rèn luyện KNDH toán cho SV bằng nhiều phƣơng 

thức khác nhau 

* Giảng viên phân chia lớp thành các nhóm nhỏ 

 Giảng viên căn cứ trên số lƣợng SV thực tế của lớp mình giảng dạy để phân 

chia thành các nhóm nhỏ (từ 6 – 8 SV), giảng viên cần chú ý đến năng lực nền tảng 

của SV để việc phân chia các nhóm đƣợc đồng đều.  

* Giao nhiệm vụ cho từng nhóm  

 Nhiệm vụ của các nhóm là thực hiện thiết kế bài học toán theo mạch kiến 

thức (hoặc theo lớp) đáp ứng các yêu cầu của dạy học môn Toán theo tiếp cận năng 

lực.  

* Hoàn thành và báo cáo kết quả nghiên cứu 

SV tiến hành thiết kế bài học toán theo mẫu và có những điều chỉnh phù hợp 

với những mạch kiến thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm học tập của HS, báo 

cáo tiến độ học tập theo nhóm cũng nhƣ những khó khăn gặp phải trong quá trình 

thiết kế để giảng viên có biện pháp khắc phục kịp thời giúp các em hoàn thành tiến 

độ học tập đã định. 

 Bƣớc 3: Tổ chức môi trƣờng khuyến khích SV rèn luyện KNDH toán 

 Tạo ra môi trƣờng học tập tích cực cho SV, khi tiến hành thiết kế yêu cầu 

các thành viên trong nhóm luôn liên lạc, trao đổi, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn 

gặp phải để cùng nhau hoàn thành tiến độ học tập. Mỗi SV thực hành giảng dạy bài 

thiết kế của mình trƣớc nhóm học tập, Sau đó các bạn trong nhóm góp ý, điều 

chỉnh, sửa chữa để cùng nhau hoàn thiện sản phẩm thiết kế tạo dựng nên môi trƣờng 

học tập cùng tiến bộ, cùng phát triển.   

 Bƣớc 4: Đánh giá và hiệu chỉnh       

 Dựa trên tiêu chí đánh giá KN, qua dự giờ SV thực hành giảng dạy, các bạn 

trong nhóm tiến hành đánh giá giờ dạy qua phiếu đánh giá. Kết quả đánh giá đó là 

cơ sở để mỗi SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm giúp hoạt động rèn luyện KN thiết kế 

bài học đạt hiệu quả hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 4 

*Bảng tổng hợp số liệu thực nghiệm học phần PPDH môn Toán đối với SV 

K40 GDTH 

 

Bảng 2.1: Tham số thống kê kết quả đầu ra lớp thực nghiệm K40 GDTH (dạy học 

thực nghiệm phần PPDH môn Toán) 

 

ix  if  xxi   2)( xxi   2)( xxf ii   

0 0 -6,82 46,51 0,00 

1 0 -5,82 33,87 0,00 

2 0 -4,82 23,23 0,00 

3 0 -3,82 14,59 0,00 

4 0 -2,82 7,95 0,00 

5 9 -1,82 3,31 29,81 

6 20 -0,82 0,67 13,45 

7 18 0,18 0,03 0,58 

8 14 1,18 1,39 19,49 

9 6 2,18 4,75 28,51 

10 0 3,18 10,11 0,00 

  2)( xxf ii  Tổng 91,84 

  Phƣơng sai 1,37 

1  Độ lệch chuẩn 1,17 

M Sai số trung bình cộng 0,14 

(%)vC  Hệ số biến thiên 17,16 

Bảng 2.2: Tham số thống kê kết quả đầu ra lớp đối chứng K40 GDTH (dạy học phần 

PPDH môn Toán) 

 

ix  if  xxi   2)( xxi   2)( xxf ii   

0 0 -5,71 32,60 0,00 

1 1 -4,71 22,18 22,18 

2 1 -3,71 13,76 13,76 

3 2 -2,71 7,34 14,69 

4 14 -1,71 2,92 40,94 

5 12 -0,71 0,50 6,05 

6 11 0,29 0,08 0,93 

7 14 1,29 1,66 23,30 

8 8 2,29 5,24 41,95 

9 2 3,39 11,49 22,98 

10 0 4,49 20,16 0,00 

  2)( xxf ii  
Tổng 186,78 

  Phƣơng sai 2,87 



 

 

1  Độ lệch chuẩn 1,69 

M Sai số trung bình cộng 0,21 

(%)vC  Hệ số biến thiên 29,59 

 

Tính đại lƣợng kiểm định: 

                            

1 2

2 2 2 2

1 2

1 2

6,82 5,71
4,44

1,17 1,69

67 65

d

x x
t

n n

 

 
  



 

 

Bảng 2.3: Số liệu vẽ đƣờng biểu diễn kết quả đánh giá KNDH toán của lớp thực 

nghiệm K40 GDTH 

 

ix  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

if  0 6 14 18 20 9 0 0 0 0 

%ii xf  0,00 8,95 20,90 26,87 29,85 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 


10

1

%
i

ii xf  0,00 8,95 29,85 56,72 86,57 100 100 100 100 100 

 

Bảng 2.4: Số liệu vẽ đƣờng biểu diễn kết quả đánh giá KNDH toán của lớp đối 

chứng K40 GDTH 

 

ix  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

if  0 2 8 14 11 12 14 2 1 1 

%ii xf  0,00 3,07 12,31 21,54 16,93 18,46 21,54 3,07 1,54 1,54 


10

1

%
i

ii xf  0,00 3,07 15,38 36,92 53,85 72,31 93,85 96,92 98,46 100 

 

* Bảng tổng hợp số liệu thực nghiệm học phần rèn luyện NVSP thƣờng 

xuyên (PPDH môn Toán) đối với SV K39 GDTH 

 

Bảng 2.5: Tham số thống kê kết quả đầu ra lớp thực nghiệm K39 GDTH 

 

ix
 if  xxi   

2)( xxi   
2)( xxf ii 
 

0 0 -7,16 51,27 0,00 

1 0 -6,16 37,95 0,00 

2 0 -5,16 26,63 0,00 

3 0 -4,16 17,31 0,00 

4 0 -3,16 9,99 17,64 

5 6 -2,16 4,67 27,99 



 

 

6 10 -1,16 1,35 13,46 

7 29 -0,16 0,03 0,74 

8 9 0,84 0,71 6,35 

9 7 1,84 3,39 23,70 

10 3 2,84 8,07 24,20 

  2)( xxf ii  
Tổng 114,08 

  Phƣơng sai 1,78 

1  Độ lệch chuẩn 1,34 

M Sai số trung bình cộng 0,17 

(%)vC  Hệ số biến thiên 18,72 

 

Bảng 2.6: Tham số thống kê kết quả đầu ra lớp đối chứng K39 GDTH 

 

ix  if  xxi   2)( xxi   2)( xxf ii   

0 0 -5,67 32,15 0,00 

1 0 -4,67 21,81 0,00 

2 0 -3,67 13,47 0,00 

3 9 -2,67 7,13 64,16 

4 11 -1,67 2,79 30,68 

5 10 -0,67 0,45 4,49 

6 12 0,33 0,11 1,31 

7 19 1,33 1,77 33,61 

8 7 2,33 5,43 38,00 

9 1 3,33 11,09 11,09 

10 0 4,33 18,75 0,00 

  2)( xxf ii  
Tổng 183,34 

  Phƣơng sai 2,66 

1  Độ lệch chuẩn 1,63 

m Sai số trung bình cộng 0,19 

(%)vC
 Hệ số biến thiên 28,75 

 

Tính đại lƣợng kiểm định: 

1 2

2 2 2 2

1 2

1 2

7,16 5,67
5,73

1,34 1,63

64 69

d

x x
t

n n

 

 
  



 

 

 

 

 



 

 

Bảng 2.7: Số liệu vẽ đƣờng biểu diễn kết quả đánh giá KNDH toán của SV lớp thực 

nghiệm K39 GDTH 

 

ix  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

if  3 7 9 29 10 6 0 0 0 0 

%ii xf  4,69 10,94 14,06 45,31 15,63 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 


10

1

%
i

ii xf  4,69 15,63 29,69 75,00 90,63 100 100 100 100 100 

 

Bảng 2.8: Số liệu vẽ đƣờng biểu diễn kết đánh giá KNDH toán của SV lớp đối 

chứng K39 GDTH 

 

ix  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

if  0 1 7 19 12 10 11 9 0 0 

%ii xf  0,00 1,45 10,14 27,54 17,39 14,49 15,95 13,04 0,00 0,00 


10

1

%
i

ii xf  0,00 1,45 11,59 39,13 56,52 71,01 86,96 100 100 100 

 
 



 

 

PHỤ LỤC 5 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN 

(Dành cho SV K39, K40 GDTH các lớp thực nghiệm) 

 

KNDH toán Các mức độ đạt đƣợc 

Chƣa có KN 
(1 điểm) 

Có KN  

(2 điểm) 
Có KN tốt 

(3 điểm) 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài 

liệu tham khảo môn Toán ở tiểu học 
   

KN Xác định mục tiêu, kiến thức cơ 

bản, kiến thức trọng tâm của bài dạy 
   

KN dự kiến thời gian tiến hành các 

hoạt động dạy học trong bài dạy môn 

Toán ở tiểu học 

   

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học  
   

KN gắn nội dung toán học trong bài 

dạy với thực tiễn cuộc sống 
   

KN nhận xét, rút kinh nghiệm thông 

qua việc quan sát dự giờ các đồng 

nghiệp 

   

KN dự kiến những khó khăn, sai lầm 

thƣờng gặp của HS trong quá trình 

dạy học môn Toán tiểu học  

   

KN giải bài tập trong SGK, sách bài 

tập và sách tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

   

KN sử dụng toán cao cấp trong DH 

môn Toán ở tiểu học 
   

KN tổ chức và quản lý các hoạt động 

dạy  học môn Toán ở tiểu học 
   

KN lựa chọn và vận dụng các PPDH 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học 
   

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày 

bảng trong dạy học môn Toán ở tiểu 

học   

   

KN sử dụng đồ dùng trong DH môn 

Toán ở tiểu học 
   

KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ 

DH môn Toán  ở tiểu học 
   

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi    



 

 

HS gặp khó khăn trong học toán tiểu 

học 

KN đánh giá chẩn đoán    

KN đánh giá quá trình    

KN đánh giá tổng kết    

KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến 

thức toán của HSTH 
   

KN thiết kế nội dung đánh giá về kĩ 

năng giải toán của HSTH 
   

Tổng điểm  

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 6 

NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN 

KNDH toán Các mức độ đạt đƣợc 

Chƣa có KN 
(1 điểm) 

Có KN  

(2 điểm) 
Có KN tốt 

(3 điểm) 

KN nghiên cứu SGK, sách GV và 

tài liệu tham khảo môn Toán ở 

tiểu học 

   

KN Xác định mục tiêu, kiến thức 

cơ bản, kiến thức trọng tâm của 

bài dạy 

   

KN dự kiến thời gian tiến hành 

các hoạt động dạy học trong bài 

dạy môn Toán ở tiểu học 

   

KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong 

dạy học môn Toán ở tiểu học  
   

KN gắn nội dung toán học trong 

bài dạy với thực tiễn cuộc sống 
   

KN nhận xét, rút kinh nghiệm 

thông qua việc quan sát dự giờ các 

đồng nghiệp 

   

KN dự kiến những khó khăn, sai 

lầm thƣờng gặp của HS trong quá 

trình dạy học môn Toán tiểu học  

   

KN giải bài tập trong SGK, sách 

bài tập và sách tham khảo môn 

Toán ở tiểu học 

   

KN sử dụng toán cao cấp trong 

DH môn Toán ở tiểu học 
   

KN tổ chức và quản lý các hoạt 

động dạy  học môn Toán ở tiểu 

học 

   

KN lựa chọn và vận dụng các 

PPDH trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học 

   

KN nói, viết, vẽ hình và trình bày 

bảng trong dạy học môn Toán ở 

tiểu học   

   

KN sử dụng đồ dùng trong DH 

môn Toán ở tiểu học 
   



 

 

KN khai thác và sử dụng CNTT 

hỗ trợ DH môn Toán  ở tiểu học 
   

KN phát hiện và hỗ trợ kịp thời 

khi HS gặp khó khăn trong học 

toán tiểu học 

   

KN đánh giá chẩn đoán    

KN đánh giá quá trình    

KN đánh giá tổng kết    

KN thiết kế nội dung đánh giá về 

kiến thức toán của HSTH 
   

KN thiết kế nội dung đánh giá về 

kĩ năng giải toán của HSTH 
   

Tổng điểm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


