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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Develop a theoretical framework of developing mathematics teaching skills for Primary Education 

students based on the competence approach. 

- Develop a system of mathematical teaching skills for Primary Education students at university based 

on competency approach. 

 

- Develop a set of criteria to evaluate the development of mathematical teaching skills of Primary 

Education students at university based on the competency approach. 

 

- Design some measures to develop mathematical teaching skills for Primary Education students at  

university based on the competency approach. 

12. Practical applicability: 

If proposals and the usage of  pedagogical measures are developed, mathematics teaching skills based 

on the criteria for evaluating the level of development of students' ability, it will contribute to improve 
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13. Further research directions 



Apply the pedagogical measures proposed in the thesis to guide university students in Primary 

Education to design lessons in teaching Mathematics at Primary schools based on students' 

competency development orientation. 
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